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SŁOWO WSTĘPNE

POLITYKA GOSPODARCZA 
W GOSPODARCE POKRYZYSOWEJ

Zmienność warunków otoczenia, szczególnie w perspektywie kryzysu finan-
sowego sprawiła, że rozpoczęły się poszukiwania nowych podejść do zarządzania 
środkami publicznymi oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze pry-
watnym. Działania podejmowane przez jednostki sektora publicznego w celu złago-
dzenia skutków tego kryzysu oraz pobudzenia gospodarki do ponownego wzrostu 
zdają się być potwierdzeniem koncepcji J.M Keynesa, iż niedoskonałość gospodarki 
wolnorynkowej zmusza państwo do korygowania decyzji jednostek gospodarują-
cych. Państwo ma dla realizacji tego celu szeroki wachlarz narzędzi oddziaływania 
bezpośredniego jak i pośredniego. W trakcie spowolnienia gospodarczego oraz kry-
zysu instrumentami, które zyskują na znaczeniu są instrumenty związane z polityką 
gospodarczą realizowaną poprzez zgłaszanie przez państwo popytu w gospodarce. 
Aby jednak było to możliwe, budżety jednostek sektora finansów publicznych muszą 
być zaopatrzone w źródła dochodów o odpowiedniej wydajności ponieważ działania 
podejmowane w ramach sektora publicznego determinowane są relacją dochodów do 
wydatków budżetowych. 

Relacje pomiędzy wysokością dochodów budżetu państwa a podstawowymi 
wskaźnikami makroekonomicznymi, dynamiką PKB oraz inflacją, badają w swoim 
opracowaniu M. Zieliński oraz I. Jonek-Kowalska. Wykorzystując metody staty-
styczne badania zbieżności szeregów czasowych, Autorzy zbadali relację pomiędzy 
dochodami z tytułu poszczególnych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce  
z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi opisującymi stan gospodarki. 
Wnioski, jakie Autorzy sformułowali na podstawie uzyskanych wyników badania 
wskazują na niską korelację pomiędzy wzrostem PKB oraz inflacją a wysokością 
dochodów budżetowych. Poza tym stwierdzono, że stabilność dochodów generowa-
nych z tytułu podatków pośrednich jest wyższa niż z tytułu podatków bezpośrednich. 

Szersze spojrzenie na konstrukcję systemu finansów publicznych w Polsce 
prezentują w swoim opracowaniu S. Illiashenko, K. Illyshenko oraz T. Illyashen-
ko. Autorzy dokonali analizy organizacji polskiego sektora finansów publicznych  
w kontekście wykorzystania doświadczeń polskich dla organizacji systemu podzia-
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łu środków i kompetencji na Ukrainie pomiędzy organy centralne oraz samorząd 
lokalny. Spojrzenie „z zewnątrz” na polski system pozwoliło Autorom na sformu-
łowanie szeregu wniosków dotyczących jego organizacji w obszarach, które w kra-
jowej dyskusji są rzadziej podejmowane, a które mogą przyczynić się do poprawy 
jakości jego funkcjonowania.

Integralnym elementem organizacji sektora publicznego jest opieka zdrowotna. 
Tematyki tej dotyczy artykuł autorstwa W. Świebody. Wydolność systemu finanso-
wania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, szczegól-
nie w czasie kiedy średnia długość życia ulega wydłużeniu, co sprawia, że popyt 
na usługi zdrowotne się zwiększa, jest problemem który nabiera szczególnego zna-
czenia. Wydajne źródła finansowania, racjonalny system wyceny oraz świadczo-
nych usług to warunki utrzymania służby zdrowia na poziomie odpowiadającym 
potrzebom mieszkańców kraju. Autorka podkreśla w opracowaniu, że z wymie-
nionych wyżej powodów, system finansowania opieki zdrowotnej podlega ciągłym 
przekształceniom w poszukiwaniu jego optymalnej organizacji. Jest to sytuacja, 
która występuje niemal we wszystkich krajach rozwiniętych, borykających się  
z problemem „starzenia” społeczeństw.

Systemy gospodarcze w gospodarkach krajów rozwiniętych, charakteryzują się 
znacznym stopniem redystrybucji PKB przez sektor publiczny. Wynika to z koniecz-
ności finansowania zadań publicznych realizowanych przez ten sektor. Wydaje się 
jednocześnie, że obszar ingerencji państwa w gospodarkę stale się rozszerza. Jednym 
z takich aspektów jest ochrona środowiska. Założeniem wyjściowym jest, że nale-
ży podejmować działania zmierzające co najmniej do utrzymania środowiska w sta-
nie niepogorszonym. Autorzy kolejnego artykułu, I. Khlobystov oraz V. Kolvakova 
wskazali główne obszary działań związanych z ochroną środowiska podejmowanych 
przez władze Ukrainy oraz zidentyfikowali pola poprawy efektywności podejmowa-
nych aktywności, finansowanych ze środków publicznych, a w ślad za tym opraco-
wali rekomendacje, które po wdrożeniu mają przyczynić się do jej poprawy. Wszyst-
kie opracowane wskazania sformułowano z uwzględnieniem postępującego procesu 
integracji z Unią Europejską oraz wynikających stąd wymagań.

Ingerencja instytucji szeroko rozumianego sektora publicznego w funkcjono-
wanie gospodarki może mieć różny charakter. Zasadniczy podział metod wpływu 
na procesu gospodarcze sprowadza się do klasyfikacji na instrumenty interwencji 
pośredniej lub bezpośredniej. W kolejnym opracowaniu H. Łapińska podejmuje za-
gadnienia związane z działalnością jednostek sektora publicznego, którą trudno jed-
noznacznie sklasyfikować w tych kategoriach, a mianowicie funkcjonowanie przed-
siębiorstw komunalnych. Właściwie rozważania należałoby rozpocząć od pytania 
czy tego typu przedsięwzięcia mają charakter interwencji czy są przejawem rynkowej 
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działalności gospodarczej? Z punktu widzenia własności, analizowane przedsiębior-
stwa są własnością jednostek sektora finansów publicznych, co przemawiałoby za 
uznaniem ich jako instrument wpływania na kształt, w tym przypadku lokalnego, 
systemu gospodarczego. Przedstawione w artykule przykłady wskazują jednakże, że 
działalność podejmowana przez te podmioty stanowić może cel działania przedsię-
biorstw komercyjnych. Autorka w opracowaniu zmierzyła się z tak sformułowanymi 
problemami na przykładzie przedsiębiorstw komunalnych funkcjonujących w Biel-
sku-Białej i podjęła próbę odpowiedzi na postawione pytania.

Wyniki kolejnego opracowania związane są już bez wątpliwości z pośrednimi 
metodami oddziaływania państwa na gospodarkę. I. Sytnik, A. Stopochkin oraz  
N. Zemlianska stworzyli model zarządzania rozwojem polskich przedsiębiorstw 
przemysłowych opierający się na wskaźnikach wyprzedzających. Koncepcja oparta 
jest na powiązaniach międzynarodowych sektora polskich przedsiębiorstw przemy-
słowych z rynkami zagranicznymi, które Autorzy zidentyfikowali jako najbardziej 
obiecujące z punktu widzenia wymiany handlowej. Z perspektywy powiązań mię-
dzypaństwowych w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce jest to podejście jak 
najbardziej właściwe. Polskie przedsiębiorstwa, jako dostawcy półproduktów dla 
koncernów międzynarodowych, są w swojej działalności silnie uzależnieni od ko-
niunktury na rynkach zagranicznych. Stąd też w modelu wprowadzono wskaźniki 
związane z predykcją kolejnych faz cyklu koniunkturalnego. Model taki może stano-
wić podstawę prowadzenia polityki gospodarczej polskiego rządu w celu łagodzenia 
wpływu wahań koniunktury na polskie przedsiębiorstwa.

Zapewnienie stabilność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodar-
ce jest kluczowym aspektem polityki gospodarczej każdego rządu. Bardzo dużą wagę 
przykłada się do dużych przedsiębiorstw przemysłowych gdyż każde z nich gene-
ruje efekty mnożnikowe, w największej mierze w otoczeniu lokalnym. Największy 
wpływ na stabilność gospodarki jako całości mają jednak małe i średnie przedsię-
biorstwa w swojej masie. Twierdzenie to determinuje działalność w zakresie polityki 
rządu, która powinna zmierzać do stworzenia jak najlepszych warunków do powsta-
wania i rozwoju MŚP. Główną barierą w tym sektorze jest brak kapitału niezbędnego 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Lukę w tym obszarze można wypełnić wy-
korzystując fundusze private equity oraz venture capital. E. Rak-Młynarska analizuje 
w swoim opracowaniu wykorzystanie tych form finansowania w krajach grupy Wy-
szehradzkiej wskazując na ich rosnącą popularność oraz kluczową rolę jaką pełnią  
w początkowym okresie działalności przedsiębiorstwa sektora MŚP. Rolą państwa 
jest stworzenie warunków do rozwoju tego typu działalności, między innymi poprzez 
wypracowanie form kontaktu pomiędzy tzw. startupami a funduszami private equity. 
W Polsce takim ogniwem pośrednim ma być Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Słowo wstępne. Polityka gospodarcza w gospodarce pokryzysowej
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Podobnie jak poprzednie publikacje przygotowane przez przedstawicieli nauk 
ekonomicznych, także ten numer Przeglądu Nauk Stosowanych kierowany jest do 
środowiska naukowego, praktyków gospodarczych, a także studentów, zwłaszcza 
kierunków ekonomicznych zainteresowanych bieżącą sytuacją w sektorze publicz-
nym i uwarunkowaniami finansowymi funkcjonowania przedsiębiorstw.

Adam Żabka

Adam Żabka
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Mariusz Zieliński
Izabela Jonek-Kowalska

ZMIANY DOCHODÓW PODATKOWYCH BUDŻETU 
PAŃSTWA W POLSCE W LATACH 2008-2014

Streszczenie: Artykuł poświęcono analizie zmian poziomu i struktury dochodów podat-
kowych w Polsce w powiązaniu z tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji. Pod-
stawową hipotezą artykułu jest twierdzenie, że zmiany koniunktury gospodarczej i inflacji w 
istotny sposób wpływają na poziom dochodów podatkowych budżetu państwa. Dodatkową 
hipotezą jest twierdzenie, że stabilniejszym źródłem dochodów są podatki pośrednie niż bez-
pośrednie. W artykule dokonano analizy danych publikowanych przez Główny Urząd Staty-
styczny (GUS) z wykorzystaniem współczynników korelacji i determinacji. Na podstawie ana-
lizy korelacji i determinacji nie potwierdzono podstawowej hipotezy artykułu, potwierdzono 
natomiast hipotezę dodatkową.

CHANGES IN TAX REVENUES OF THE STATE BUDGET IN POLAND 
IN THE YEARS 2008-2014

Abstract: The article provides the analysis of changes in the level and structure of tax 
revenues in Poland in connection with the economic growth and inflation. The main hypothesis 
states that changes in economic conditions and inflation have a significant impact on the level 
of tax revenues of the state budget. The additional hypothesis constitutes that indirect taxes are 
more stable source of revenues than direct ones. The article analyzes the data published by the 
Central Statistical Office of Poland (GUS) using the correlation coefficients and coefficients 
of determination. The undertaken research allow to confirm the additional hypothesis and to 
reject the main one.

Słowa kluczowe: dochody podatkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie, 
wzrost gospodarczy, inflacja.
Keywords: tax revenues, indirect taxes, direct taxes, economic growth, inflation.

1. WSTĘP
Możliwości sfinansowania wydatków sektora publicznego zależne są między innymi 

od bieżącej koniunktury gospodarczej. Wysoki poziom wzrostu gospodarczego pociąga 
za sobą wysokie wpływy ze wszystkich źródeł wpływów podatkowych, dzięki rosnącej 
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aktywności gospodarczej. Napięcia w sektorze finansów publicznych pojawiają się na-
tomiast w okresach recesji (osłabienia tempa wzrostu gospodarczego), gdy zmniejszać 
się może baza podatkowa a także spadać mogą dochody podmiotów gospodarczych, 
warunkujące poziom ich wydatków (inwestycyjnych i konsumpcyjnych). Dodatkowo, 
w okresach osłabienia koniunktury występuje potrzeba zwiększenia wydatków socjal-
nych, pojawiają się także oczekiwania na działania stabilizacyjne ze strony państwa, 
w postaci wzrostu wydatków1. Na bieżący poziom dochodów podatkowych wpływa 
także stopa inflacji. W okresie krótkim korzystne może być przyspieszenie inflacji (co 
zwiększy nominalny poziom dochodów sektora publicznego), jednak w okresie długim 
wzrost inflacji pociąga za sobą pogłębienie problemów finansów publicznych (wzrost 
stopy procentowej, a co za tym idzie, kosztów obsługi długu publicznego). 

Podstawową przyjętą w opracowaniu hipotezą badawczą jest twierdzenie, że 
zmiany koniunktury gospodarczej i inflacji w istotny sposób wpływają na poziom 
dochodów podatkowych budżetu państwa. Dodatkową hipotezą jest twierdzenie, że 
stabilniejszym źródłem dochodów są podatki pośrednie niż bezpośrednie. 

Do weryfikacji powyższych hipotez wykorzystano dane dotyczące kształtowania 
się odpowiednich wielkości w Polsce w latach 2008-2014, publikowane przez GUS 
w Rocznikach Statystycznych Rzeczpospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu współ-
czynników korelacji i determinacji. Jako zmienne określające przyjęto tempo wzro-
stu PKB i inflację (wskaźnik cen detalicznych). Zmiennymi objaśnianymi uczyniono 
poziom dochodów podatkowych z poszczególnych źródeł.

2. WZROST GOSPODARCZY I INFLACJA 
JAKO DETERMINANTY POZIOMU 

DOCHODÓW PODATKOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA
Sektor publiczny gromadzi fundusze ze względu na konieczność tworzenia dóbr 

publicznych. Ponieważ sektor publiczny w ujęciu wąskim (bez uwzględnienia udzia-
łów państwa i samorządu w podmiotach gospodarczych) nie posiada własnych docho-
dów, dla sfinansowania swoich wydatków sięga do dochodów sektora prywatnego. 
Poziom obciążeń płatnościami ze strony sektora prywatnego na rzecz publicznego 
jest zależny od przywilejów, które przyznało państwo swoim obywatelom. A zatem, 
przywileje przyznane obywatelom są pośrednio finansowane przez samych obywateli 
[Borodo 2000: 81; Zieliński 2004: 95-98]. 

1 W teorii ekonomii nie ma zgody co do skuteczności polityki stabilizacyjnej (wzrostu wydatków publicz-
nych w okresie spowolnienia gospodarki) i jej wpływu na aktywność gospodarczą. Stymulację zalecają 
ekonomiści zaliczani do kierunku neokeynesowskiego, przeciwni są jej zwolennicy liberalizmu gospodar-
czego (przedstawiciele kierunku neoklasycznego). Patrz np.: T. Laubach: New evidence on the interest rate 
effects of budget deficits and debt, „Journal of the European Economic Association” 2009, no. 7, s. 858.
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Najistotniejszym źródłem wpływów dla budżetu państwa są dochody podatkowe. 
Poziom dochodów podatkowych zależy w dużej mierze od kształtowania się bieżącej 
koniunktury gospodarczej. Gospodarka rynkowa podlega wahaniom koniunktural-
nym definiowany jako krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu. Poszcze-
gólne cykle koniunkturalne charakteryzuje się określając ich punkty zwrotne. Koniec 
pomyślnej koniunktury wyznacza górny punkt zwrotny, dolny punkt zwrotny stanowi 
natomiast moment zakończenia koniunktury niepomyślnej. Między dolnym a gór-
nym punktem zwrotnym znajduje się faza pomyślnej koniunktury, między górnym 
a dolnym punktem zwrotnym natomiast znajduje się faza spadku aktywności gospo-
darczej [Barczyk, Lubiński  2009: 13-17]. 

Zniżkowa faza cyklu koniunkturalnego jest związana ze spadkiem dochodów 
sektora publicznego, wynikającym z ograniczenia aktywności gospodarczej. W poli-
tyce budżetowej pojawiają się napięcia, pogłębione faktem, że wydatkowa strona fi-
nansów publicznych jest sztywna, albo nawet (w przypadku transferów o charakterze 
socjalnym) ujemnie skorelowana z koniunkturą. Państwo jest gwarantem świadczeń 
w systemie zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, ren-
towe, związane z macierzyństwem, bezrobociem, śmiercią żywiciela rodziny) finan-
sowanego głównie ze składek płaconych na ubezpieczenia społeczne przez praco-
dawców i pracobiorców [Gaudament, Moliner 2000: 417-418; Siwy i in. 2004: 101]. 
Wpływy składkowe mogą okazać się niewystarczające dla sfinansowania wydatków 
systemu zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w okresie recesji gospodarczej, ko-
nieczne staje się wtedy dofinansowanie tego systemu z dochodów podatkowych [De-
nek i in. 2001: 204-206]. W konsekwencji wzrasta deficyt sektora finansów publicz-
nych, który może być dodatkowo pogłębiony, jeśli państwo zdecyduje się na fiskalne 
stymulowanie odbudowy aktywności gospodarczej [Barczyk i in. 2006, s. 59].

Biorąc pod uwagę wahania poziomu dochodów podatkowych i składkowych sek-
tora publicznego w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, istotna jest struktura tych 
dochodów, decydująca o ich stabilności, a co za tym idzie, możliwości bieżącego finan-
sowania działań państwa. W przypadku dochodów podatkowych należy zwrócić uwagę 
zwłaszcza na proporcję między podatkami bezpośrednimi (obciążającymi podatnika  
w zależności od jego dochodów lub majątku) i podatkami pośrednimi (obciążającymi 
podatnika w sposób nie związany z jego sytuacją dochodową i majątkową). Główny-
mi rodzajami podatków bezpośrednich są podatki dochodowe i majątkowe, natomiast 
wśród pośrednich najistotniejsze są: podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzo-
wy oraz podatki od przychodów. Obie grupy podatków z perspektywy dochodów pu-
blicznych mają swoje zalety i wady. W przypadku podatków bezpośrednich wśród zalet 
wymienia się: obciążenia odpowiadające zdolności podatkowej, ich funkcjonowanie 
jako automatycznych stabilizatorów koniunktury, możliwość zastosowania ulg i zwol-



14

nień ukierunkowujących działania podatnika; wśród wad natomiast: ostentacyjność i 
wysokie koszty poboru, opóźnienie wpływów, zniechęcanie podatników do oszczędza-
nia. Z kolei zaletami podatków pośrednich są: łatwość i szybkość poboru, duża wydaj-
ność fiskalna, regularność wpływów, niskie koszty poboru, sprzyjanie oszczędzaniu, 
natomiast wadami: brak uwzględniania zdolności płatniczej, relatywnie wyższe obcią-
żanie rodzin niezamożnych, co prowadzi do ich pauperyzacji [Denek i in. 2001: 132-
133; Kolanowska- Kowalska 2004: 663].

Z punktu widzenia dochodów budżetowych, zakłada się, że efektywniejsze są 
podatki pośrednie, ponieważ część podatników może skutecznie uchylać się od pła-
cenia podatków bezpośrednich, co zmniejsza rzeczywiste wpływy w stosunku do 
planowanych. W celu zmniejszenia obciążeń podatkami bezpośrednimi podatnicy 
mogą wykorzystywać zwolnienia i ulgi podatkowe oraz luki prawne. Z perspekty-
wy możliwości wzrostu dochodów podatkowych trzeba zauważyć, że w warunkach 
globalizacji i integracji gospodarczej występuje relatywnie wysoka płynność kapitału  
i pracy. W związku z tym, kraje nie należące do najwyżej rozwiniętych, ewentual-
nych dodatkowych dochodów podatkowych poszukują zwykle w podatkach pośred-
nich, obciążających konsumpcję [Kudła 2012: 181-182].

Na poziom dochodów sektora publicznego może wpływać bieżący poziom inflacji, 
zwłaszcza jeśli różni się ona od inflacji planowanej. W okresie krótkim korzystne może 
być niespodziewane przyspieszenie inflacji, co zwiększy nominalny poziom dochodów 
sektora publicznego, dodatkowo może ograniczyć obciążenie długiem publicznym, jeśli 
był on zaciągany przy niskiej stopie procentowej. W okresie długim wzrost inflacji po-
ciąga za sobą pogłębienie problemów finansów publicznych, następuje bowiem wzrost 
stopy procentowej (wyższa premia za ryzyko oczekiwana przez inwestorów przy ko-
lejnych emisjach długu), a co za tym idzie, wzrost kosztów obsługi długu publicznego. 
Poza tym, wysoka inflacja generuje niepewność, co w warunkach globalizacji prowadzić 
może do odpływu kapitału [Aizenman, Marion 2011: 538]. Z perspektywy długookre-
sowej korzystna jest zatem stabilność cen, ponieważ zwiększa ona stabilność systemu 
finansowego, ograniczając ryzyko zaburzeń w alokacji kapitału i ułatwia pozyskanie 
środków finansowych także przez sektor publiczny [Marszałek 2009: 21].

3. DOCHODY PODATKOWE W POLSCE W LATACH 2008-2014
Do weryfikacji hipotez postawionych we wstępie, posłużono się danymi dotyczą-

cymi wzrostu gospodarczego, inflacji i dochodów podatkowych w Polsce w latach 
2008-2014, publikowanych przez GUS w Rocznikach Statystycznych Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Przed przystąpieniem do analizy danych trzeba zaznaczyć, że o poziomie 
dochodów podatkowych decydują także regulacje prawne, zwłaszcza dotyczące sta-
wek podatkowych oraz systemu ulg i zwolnień podatkowych. Z tego punktu widze-
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nia najmniejsze zmiany w analizowanym okresie nastąpiły w podatku dochodowym 
od osób prawnych, niewielkie zmiany wystąpiły także w unormowaniach dotyczą-
cych podatku dochodowego od osób fizycznych (zmieniały się przepisy dotyczące 
ulg podatkowych). Sukcesywnie następowały zmiany stawek podatku akcyzowego 
(częściowo wynikające z osłabienia kursu złotego i konieczności wzrostu stawek do 
poziomu minimalnego wyrażonego w euro), najpoważniejsza zmiana dotyczyła nato-
miast podatku VAT, którego stawki zostały od 2011 roku podniesione o 1%. 

Wstępna analiza danych zawartych w tabeli 1 wskazuje, że dochody podatkowe 
reagują na zmiany PKB i inflacji. Im wyższy jest poziom tych dwóch wielkości, 
tym szybszy przyrost dochodów podatkowych. Największą dynamikę wzrostu do-
chodów podatkowych odnotowano w 2011 roku, gdy zarówno wzrost gospodarczy 
jak i inflacja osiągnęły najwyższe poziomy w analizowanym okresie (trzeba także 
przypomnieć, że w 2011 roku wzrosły stawki podatku VAT). Spadki dochodów po-
datkowych w ujęciu rocznym wystąpiły natomiast w latach 2009 i 2013, przy czym 
silniejszy relatywnie spadek dochodów wystąpił w roku 2013, gdy suma przyrostu 
PKB i inflacji była najniższa w badanym okresie. Lata spadku dochodów podatko-
wych wskazywać mogą na to, że większy wpływ na poziom dochodów ma tempo 
wzrostu PKB niż poziom inflacji. Wniosek taki nasuwa się na podstawie obserwa-
cji, że w latach następujących po okresach spadku dochodów podatkowych (2010  
i 2014), cechujących się wzrostem dochodów podatkowych, występowało przyspie-
szenie wzrostu PKB, przy dalszym spadku inflacji.

Tabela 1. Poziom wzrostu PKB i inflacji oraz dochody podatkowe w Polsce w latach 2008-
2014 (w mln. złotych)

Grupa dochodów
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PKB (%)

Inflacja (%)
Dochody podatkowe 

Podatki pośrednie
VAT

Akcyza
Podatki dochodowe

CIT
PIT

3,9
4,2

219499
153678
101783
50490
65818
27160
38659

2,6
3,5

214879
154958
99455
53927
59921
24157
35764

3,7
2,6

222553
165190
107880
55684
57363
21770
35593

5,0
4,3

243211
180273
120832
57964
62937
24862
38075

1,6
3,7

248275
181892
120001
60450
64955
25146
39809

1,3
0,9

241651
175369
113412
60653
64366
23075
41291

3,3
0,0

254781
187067
124262
61570
66288
23266
43022

Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, GUS 2015, s. 455, 643, 700; 
2014, s. 457, 647, 700; 2013, s. 456, 645; 2012, s. 441, 626; 2011, s. 626.

Analizując podstawowe grupy dochodów podatkowych zauważyć można, że jedy-
nie wpływy z podatku akcyzowego w całym analizowanym okresie rosły. Wzrost ten 
bilansował wahania dochodów z podatku VAT, które to dochody w trzech latach analizo-
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wanego okresu spadały w ujęciu rocznym (w 2009, 2012 i 2013 roku). W konsekwencji 
dochody z podatków pośrednich ogółem spadały w ujęciu rocznym jedynie w roku 2013.

Podatki dochodowe generowały zmniejszające się dochody w ujęciu rocznym  
w trzech z siedmiu analizowanych lat. Dwa z nich były równocześnie latami spadku do-
chodów z podatku VAT (2009 i 2013), czego konsekwencją był spadek dochodów po-
datkowych ogółem w tych właśnie latach. Obniżanie dochodów z podatków dochodo-
wych powodował głównie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Podatek ten 
cechował się największymi relatywnymi zmianami dostarczanych budżetowi państwa 
dochodów w ujęciu rocznym. W dwóch z analizowanych lat dochody z podatku CIT 
wzrastały o ponad 10% (2008 i 2011), w dwóch innych natomiast o podobną wielkość 
spadły (2009 i 2010). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oka-
zały się pewniejszym źródłem dochodów. Spadały one jedynie w latach 2009 i 2010, 
przy czym spadki te były relatywnie niższe niż w przypadku dochodów z podatku CIT. 

W tabeli 2 przedstawiono zmiany struktury dochodów podatkowych w Polsce.  
W analizowanym okresie rósł udział podatków pośrednich w dochodach podatko-
wych. Dotyczyło to w większym stopniu wpływów z podatku VAT (wzrost między 
2008 a 2014 rokiem udziału o 2,4%) niż podatku akcyzowego (wzrost między 2008 
a 2014 rokiem udziału o 1,2%). Spadek udziału podatków dochodowych dotyczył 
zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych (spadek między 2008 a 2014 
rokiem udziału o 3,3%). W mniejszym stopniu spadł udział w dochodach podatku 
dochodowego od osób fizycznych (o 0,7% w okresie od 2008 do 2014 roku).

Tabela 2. Struktura dochodów podatkowych w Polsce w latach 2008-2014

Grupa dochodów
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Podatki pośrednie
VAT

Akcyza
Podatki dochodowe

CIT
PIT

70,0
46,4
23,0
30,0
12,4
17,6

72,1
46,3
25,1
27,9
11,2
16,6

74,2
48,5
25,0
25,8
9,8
16,0

74,1
49,7
23,8
25,9
10,2
15,7

73,3
48,3
24,3
26,2
10,1
16,0

72,6
46,9
25,1
26,6
9,5
17,1

73,4
48,8
24,2
26,0
9,1
16,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1.

Bazując jedynie na danych z tabeli 2 można wysunąć wniosek, że podatki pośred-
nie są pewniejszym źródłem dochodów podatkowych. Ich wyraźna i rosnąca domi-
nacja w analizowanym okresie pozwalała na bezpieczne prowadzenie polityki budże-
towej w warunkach osłabienia koniunktury gospodarczej. Wniosek ten jest osłabiany 
przez fakt, że efekt wzrostu udziału i poziomu dochodów z podatków pośrednich 
uzyskano częściowo dzięki podwyżce stóp opodatkowania VAT i podatkiem akcyzo-
wym, w warunkach utrzymania skali podatkowej dla podatków dochodowych. 

Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska
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Podstawowa hipoteza badawcza artykułu zakłada, że zmiany koniunktury gospo-
darczej i inflacji w istotny sposób wpływają na poziom dochodów podatkowych budże-
tu państwa. Dla jej weryfikacji wykorzystano współczynniki korelacji i determinacji. 
Dla uzyskania porównywalnych wielkości, na podstawie danych tabeli 1 obliczono in-
deksy łańcuchowe (zmiany rok do roku) analizowanych grup dochodów podatkowych, 
które następnie skonfrontowano z wskaźnikami wzrostu gospodarczego i inflacji. 

W tabeli 3 przedstawiono współczynniki korelacji między tempem wzrostu go-
spodarczego i inflacji a dochodami podatkowymi. Obliczenia wykazały, że brak sta-
tystycznie istotnej zależności między analizowanymi zmiennymi. Co więcej, częściej 
występowała nieistotna statystycznie korelacja ujemna między wzrostem PKB i in-
flacji a dochodami z poszczególnych źródeł podatkowych. W związku z powyższym 
należy odrzucić podstawową hipotezę artykułu, w analizowanym okresie zmiany ko-
niunktury gospodarczej i inflacji nie okazały się statystycznie istotne dla poziomu 
dochodów podatkowych budżetu państwa.

Tabela 3. Współczynniki korelacji zmian PKB i inflacji z dochodami podatkowymi  
w latach 2008-2014

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

PKB (%) Inflacja (%) Dochody podatkowe

PKB (%) 1,0000
Inflacja (%) 0,3762 1,0000

Dochody podatkowe -0,1787 -0,4863 1,0000
Podatki pośrednie -0,1197 -0,4729 0,9774**

VAT 0,0061 -0,3922 0,9713**
Akcyza -0,4153 -0,6326 0,9029**

Podatki dochodowe -0,1691 -0,2152 0,6034
CIT 0,1902 0,6382 -0,1388
PIT -0,3248 -0,6647 0,8164**

**p<0,05; *p<0,1

Źródło: opracowanie własne.

Pojawia się pytanie, co zatem decyduje o poziomie dochodów podatkowych? Wy-
daje się, że czynnikami decydującymi o poziomie dochodów podatkowych mogą oka-
zać się: stosowanie strategii podatkowych przez przedsiębiorstwa dążące do obniżenia 
podstawy opodatkowania (w przypadku podatku CIT), zmiany w bilansie handlowym 
(wzrost eksportu w stosunku do importu ogranicza dochody z podatków pośrednich i 
odwrotnie), zmiany w skali stosowania elastycznych form zatrudnienia (co wpływa 
na podstawę opodatkowania podatkiem PIT), zmiany w ustawach podatkowych, wy-
korzystywanie luk prawnych przez podatników (co dotyczyć może wszystkich grup 
podatkowych). Zbadanie, które z powyższych czynników są decydujące wymagałoby 
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osobnych badań. W przypadku części z wymienionych wyżej czynników byłyby one 
trudne o tyle, że związane są z działaniami podatników na granicy prawa, trudno zatem 
oczekiwać w pełni wiarygodnych odpowiedzi ankietowanych. 

Odnosząc się do hipotezy dodatkowej artykułu, dane tabel od 3 do 5 potwierdzają, 
że stabilniejszym źródłem dochodów są podatki pośrednie niż bezpośrednie. Wystę-
puje silna korelacja między poziomem dochodów podatkowych ogółem a podatkami 
pośrednimi, korelację istotną statystycznie zaobserwowano także w przypadku po-
datku PIT (patrz tabela 3). 

Jak wskazują dane tabeli 4, najsilniejszą korelację z dochodami podatkowymi 
ogółem wykazują dochody z podatku VAT i akcyzy, zgodnie z kierunkiem dochodów 
podatkowych ogółem zmieniają się także dochody z podatku PIT. Dochody z podatku 
CIT wykazują w stosunku do dochodów podatkowych ogółem nieistotną statystycz-
nie korelację ujemną.

Tabela 4. Wybrane współczynniki korelacji dochodów podatkowych w latach 2008-2014

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Podatki pośrednie VAT Akcyza Podatki dochodowe
Podatki pośrednie 1,0000

VAT 0,9883** 1,0000
Akcyza 0,9312** 0,8649** 1,0000

Podatki dochodowe 0,4247 0,4651 0,3092 1,0000
CIT -0,2864 -0,1899 -0,4791 0,5613
PIT 0,6944* 0,6819* 0,6772* 0,8510**

**p<0,05; *p<0,1

Źródło: opracowanie własne.

 Bazując na danych zawartych w tabeli 5 można stwierdzić, że poziom dochodów 
podatkowych ogółem jest determinowany głównie przez podatek VAT i podatek ak-
cyzowy. Relatywnie wysoki współczynnik determinacji poziomu dochodów podat-
kowych ogółem odnotowano także ze strony dochodów uzyskiwanych z podatku PIT. 

Tabela 5. Wybrane współczynniki determinacji dochodów podatkowych  
w latach 2008-2014

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Dochody podatkowe Podatki pośrednie Podatki dochodowe
Dochody podatkowe 100,00%

Podatki pośrednie 95,54% 100,00%
VAT 94,34% 97,68%

Akcyza 81,52% 86,70%
Podatki dochodowe 36,40% 18,04% 100,00%

CIT 1,93% 8,20% 31,51%
PIT 66,65% 48,22% 72,43%

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując współczynniki determinacji wewnątrz grup podatkowych, dochody z 
podatków pośrednich zależą w nieznacznie większym stopniu od wpływów z podat-
ku VAT niż od wpływów z podatku akcyzowego, dochody z podatków bezpośrednich 
zależą natomiast głównie od dochodów z podatku PIT.

4. ZAKOŃCZENIE
Bazując na analizie współczynników korelacji i determinacji, podstawową hipo-

tezę artykułu, że zmiany koniunktury gospodarczej i inflacji w istotny sposób wpły-
wają na poziom dochodów podatkowych budżetu państwa należy odrzucić. W anali-
zowanym okresie dochody żadnej z podstawowych grup podatkowych w Polsce nie 
wykazały istotnej statystycznie korelacji z poziomem tempa wzrostu PKB i pozio-
mem inflacji. Można natomiast uznać za potwierdzoną dodatkową hipotezę artykułu, 
że stabilniejszym źródłem dochodów są podatki pośrednie niż bezpośrednie. Najwyż-
sze współczynniki korelacji i determinacji w stosunku do dochodów podatkowych 
ogółem odnotowano w przypadku podatku VAT i podatku akcyzowego, wysokie 
współczynniki korelacji i determinacji odnotowano także w przypadku podatku PIT.

Analizując strukturę dochodów podatkowych w Polsce w latach 2008-2014 za-
uważyć można wzrost udział podatków pośrednich w tym zwłaszcza z podatku VAT, 
kosztem udziału podatków dochodowych w tym zwłaszcza podatku dochodowego od 
osób prawnych. Zdecydowana przewaga wśród dochodów budżetu państwa podat-
ków pośrednich wydaje się korzystna z perspektywy stabilności dochodów budżeto-
wych. Trzeba jednak podkreślić, że wzrost tej przewagi częściowo został osiągnięty 
przez podwyżki stóp opodatkowania VAT i podatkiem akcyzowym. 
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FISCAL DECENTRALIZATION: THE POLAND 
EXPERIENCE AND UKRAINIAN PROSPECTS 

OF IMPLEMENTATION

Summary: The article has devoted to the critical reviewing of the fiscal decentralization 
implementation process in Poland and the possibility of this positive experience usage in Ukra-
ine. The authors studied the key advantages, disadvantages and other results of a Poland public 
finance reforming process including  rebuilding the new system of an intergovernmental fiscal 
relations; systematized main directions of a possible fiscal system improvement in Poland. 
The authors identified potential risks and possible theoretical issues of a fiscal decentralization 
process that required additional studying and improving in conditions of Ukraine.

DECENTRALIZACJA FISKALNA: POLSKIE DOŚWIADCZENIA 
W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA NA UKRAINIE

Streszczenie: Artykuł stanowi krytyczny przegląd procesu wdrażania decentralizacji 
fiskalnej w Polsce oraz możliwości wykorzystania pozytywnych doświadczeń na Ukrainie.  
W artykule dokonano przeglądu wad i zalet polskiego systemu fiskalnego z uwzględnieniem 
relacji pomiędzy jednostkami rządowymi i samorządowymi, a jako podsumowanie analizy 
wskazano główne kierunki poprawy efektywności systemu fiskalnego w Polsce. Dokonano 
także identyfikacji potencjalnych ryzyk i ewentualnych problemów procesu decentralizacji fi-
skalnej na gruncie teorii, które to czynniki wymagają dodatkowych badań i poprawy funkcjo-
nowania systemu podatkowego na Ukrainie. 

Keywords: decentralization, fiscal equalization, fiscal capacity of a territory, 
local budget revenues.
Słowa kluczowe: decentralizacja fiskalna, ujednolicenie podatkowe, zdolności fiskalne, 
dochody budżetu lokalnego.

1. INTRODUCTION
In the context of a global political and economical challenges faced by Ukraine 

in recent years, especially important to the country is ability of a quickly respond 
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to a situation which is constantly changing and being able to mobilize all necessary 
resources.

A significant part of both political and economical problems of modern Ukraine 
today, in our opinion, is related to the spatial distortions and imperfections of the 
existing mechanism of its alignment.

The presence of even preheated from outside local hearths of citizens discontent 
of Ukraine government policy and economic living standards at the respective ter-
ritories contributed to the spread of separatist moods, which constitute today a key 
threat for Ukraine.

2. FORMULATION OF THE PROBLEM IN GENERAL TERMS
Historically, the Ukraine government system that was formed in the Ukraine 

many years ago,  are not able to solve a number of important issues of the spatial 
development of individual territories. These problems manifest themselves, in par-
ticular: the uneven spatial distribution of the activity of economic entities in the 
country, which only heightens the polarization trends and deepen inter-regional 
imbalances; contraction of economic space in the region due to increased concen-
tration processes and preservation of local depression areas; exacerbation of inter-
-territorial competition relations, including the allocation of financial resources of 
state support; enhancing the economic potential of the major cities in terms of its 
reduction for small towns; enhancing the effects of social polarization in rural areas 
and so on [Roback 1988].

Overcoming these problems could facilitate the implementation of administrative 
and fiscal decentralization policy. Taking into account the positive experience of our 
neighboring countries and, in particular, Poland, Ukraine could expect for the same 
quick and positive changes in its economy: the strong and financially independent 
regions of the country would be able to create a proper stage for the prosperity of the 
whole country.

Successful implementation of the basic principles of the concept of fiscal decen-
tralization in Ukraine requires substantial preparatory work. Ukraine has no chance to 
make mistakes and that is why it is necessary to study in detail the existing experience 
of similar reforms, especially in those countries where positive results have been 
achieved; to prepare the necessary regulatory and methodological framework, which 
will enable to carry out reforms systematically and consistently taking into account 
the country’s national identity.

This article is devoted to the study of the problems and prospects of the possible 
application of the best practices of Poland into the implementation process of similar 
reforms in Ukraine. 
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3. THEORETICAL EVIDENCE 
OF A FISCAL DECENTRALIZATION BENEFITS

Famous economists, theorists Musgrave [Musgrave 1959] and Oates [Gates 
1972], whose works are fundamental to the theory of fiscal decentralization, noted 
that decentralization helps promote allocative efficiency, helping to improve the lev-
el of public goods and services provision with higher transparency of government 
spendings. Decentralization in their opinion, increases the efficiency of public spend-
ing despite the fact that local authorities, firstly, are closer geographically directly to 
the place  of provision of services and, secondly, are more prepared in organizational 
and informational sense to do so. In addition, local authorities are well controlled by 
the recipients of such services [Aristovnik 2012:  7].

In addition to the above, decentralization of public spending can contribute to aug-
mentation of efficiency of consumers, despite the fact that the demand for public ser-
vices may vary for specific areas and limited government resources can thus be directed 
selectively to the specific needs of a given territory [Martínez-Vázquez, McNab 2003]. 
Moreover, decentralization of public sector spending clearly facilitate augmentation of 
competition as the horizontal and vertical [Tiebout 1956], forcing local authorities to 
seek the most effective ways to meet the urgent needs of society.

Some scholars [Dabla-Norris 2006; Ebel, Yilmaz 2002] also noted the special positive 
role of  a public spending decentralization policy in promoting the democratization pro-
cess of decision-making at the local level. But it should not forget about the existence of 
significant risks accompanying administrative and financial decentralization in the coun-
try, especially in conditions when a country is actually at war. One of the most significant 
risk is the risk of losses the financial control over part of the territory of the country.

Finishing examining the general theoretical arguments in favor of expediency 
implementation of the public expenditure decentralization policy we will try to ana-
lyze the successes and shortcomings of Ukraine on the way of development of au-
tonomous and at the same time powerful systems of local governments. 

4. THE FISCAL DECENTRALIZATION PROCESS OF POLAND 
AND UKRAINE COMPARATIVE ANALYSIS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS
Fiscal decentralization in Ukraine, as a tool of improving  the efficiency of pro-

vision and at the same time quality of public goods and services gained real impe-
tus for implementation only with the adoption of the “Concept of local government 
and territorial organization reforming in Ukraine” by the Government o Ukraine 
[Територіальний... 2015].

Fiscal decentralization: the Poland experience and Ukrainian prospects...
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The need for state finance decentralization in the country confirmed by the dy-
namics of the relevant statistical indicators: the share of local budgets revenue in the 
total revenue of the consolidated budget of the Ukraine in 2014 was only 22.2%, that 
was 1.6% less than the same period of the previous 2013 [БЮДЖЕТНИЙ... 2014].

A new stage of local budgets in Ukraine begins simultaneously with the launch 
of the reform of intergovernmental relations in Ukraine since 2015. In December 
2014 it was made relevant amendments to the Budget Code of Ukraine. Government 
introduced a qualitatively new model of financial security of local budgets and new 
approaches in relations between the state budget to local budgets. Under the changes 
that were made to the Budget Code, was expected increasing in local revenues in 
2015 due to the transfer of 100% of fees for administrative services; 100% of the state 
fee, 10% corporate income tax from the private sector.

Additional revenues of local budgets in 2015 were formed by the excise tax on 
the retail sale of excisable goods (at 5%); tax on cars with big engine capacity and 
expanding the tax base of property tax through the additional inclusion of commercial 
real estate.

In addition, the reform provided that starting from 2015 the community will re-
ceive a basic grant to improve their fiscal budgets capacity, as well as new transfers: 
education subvention, grants for training workers and medical subvention.

By 2015, the Ministry of Finance of Ukraine carried out the calculations of the 
expenditures  of local budgets in accordance with the number of users of public ser-
vices in the relevant areas and budget expenditures standards. The resulting sum was 
compared with the value of expected revenues of local budgets, and in the case of 
excess of expenditure over income the government provided a subsidy. 

Since the 2015 amendments to the budget law eliminated the concept of income 
and expenses that are counted or not counted when determining intergovernmental 
transfers. Transfers from the state budget provided only to equalize fiscal areas capac-
ity depending on the level of revenues per capita. 

Basic grant provides horizontal equalization of fiscal areas capacity depending on 
the level of revenues per capita. Alignment are two taxes: enterprise profit tax for the 
regional budgets and tax on personal income for the budgets of cities, districts and 
regional budgets. Therefore, local budgets with the level of revenues below the 0.9 
average for Ukraine receive a basic grant (80% of the amount needed to reach the 
figure 0.9) to improve their security. For local budgets to the level of revenues in the 
range of 0.9 to 1.1 equalization is not made. So the basic subsidy will be given for a 
budgets with the level of revenues per capita below UAH 724.3 for cities and UAH 
480.2 for districts area. For budget with revenues in excess of 1.1 times the average 
for the country will apply Reversible grant, which will include removal to the state 
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budget 50% of such excess [The Verkhovna… 2010].
The above analysis of regulatory changes relating mainly financial relationships 

with the authorities of the central government at the local level did not fully disclose 
the whole essence of reforms that Ukraine expected. An integral part of the initiated 
reforms is also “silent” administrative reform in Ukraine.

The reform of local government in Ukraine is modeled on the Polish, which is 
considered as one of the most successful in Europe. One of the most significant re-
sults of the reforms that took place in Poland, was the formation of a new manage-
ment system, based on decentralization. According to the three-tiered system of lo-
cal government was elected gminę as basic self-governing unit, powiat (Ukrainian 
analog – the district) and wojewodztwo (region) – as independent from one another 
autonomous level of governance which are subject to supervision by the state in the 
framework defined by law. Model of power has changed in favor of communities and 
their rights to self-government. Financially self-sufficient local government exactly at 
a basic level could take over most functions of the viability of communities. Effective 
government was the impetus for socio-economic development of rural communities 
and villages.

In Poland, the reform caused the reduction of a communes number from the 
9.5 thousand in 1955 to 2.5 thousand in 1990. The scale of the expected reforms in 
Ukraine even more impressive – from 11.5 thousand of city, town and village coun-
cils are expected to form 1.5 thousand communities. The number of rural communi-
ties during voluntary unification into a new community will be 9 thousand people, 
the average number of settlements in this community will be 16 units, the expected 
area – about 400 km2, the maximum distance to the administrative center 20 km [Про 
схвалення... 2014].

Thus, in Ukraine for one unit of local government of a basic level at average 
should treat rural population – almost 5 times less than in Poland; villages – less than 
8 times; territory – almost 3 times less. Will reform under such conditions in Ukraine 
be the same successful as in Poland? It is not known, because of the obvious differ-
ence between fiscal capacity of a basic self-governing units in countries compared.

Obviously it is clear by the fact that the success of reforms initiated in Ukraine is 
largely dependent on the nuances of reform that was launched and the reasonableness 
of project qualitative and quantitative parameters of basic self-governing units. For 
a meaningful analysis of the prospects for Ukrainian reforms would be advisable to 
examine positive experiences of  other countries that have successfully carried out 
similar reforms.

Reform of local government in Germany in the mid-1960s began with the work 
of the expert committee, which had to solve such problems – justify the functions 
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of local government in modern society and sizes of communities for their effec-
tive implementation (by area and population). The Commission has developed 
two models of community, one – in rural communities (population 8 thousand 
persons, minimum – 5 thousand), The second – for areas with high population 
density where the optimal number of residents of the community amounted to 30 
thousand. The implementation of reforms in Denmark and Norway also preceded 
by the work of commissions that determined the size of economically viable com-
munities. For Norway it was 2,5-3 thousand of residents for Denmark – 5,6 thou-
sand [Луніна 2016].

The analysis shows that in terms of average population of a basic self-governing 
unit future Ukrainian community – 9 thousand people – is closer to optimal param-
eters defined by German experts.

Subsequent success factors Ukrainian budget and administrative reforms should be:
 – statutory (legal) division of powers between the state and local governments;
 – a mechanism to ensure adequate financial resources of local governments, suf-
ficient for implementation powers assigned to them and
 – fair mechanisms of horizontal fiscal equalization.

In the scientific finance literature one can find three main classic functions that 
play public finances: the allocative, redistribution and stabilizing function. Musgrave 
considering the objectives of local governments in the implementation of the concept 
of fiscal decentralization assigned them a key role in the implementation of the first – 
allocative function. The remaining two functions theoretical scientist assigned to the 
central government [Musgrave 1959].

The key point of the theory of fiscal decentralization is the issue of the indepen-
dence of local governments. Independence is seen both in terms of ensuring inde-
pendence of income, sufficient for fulfillment of their duties, and independence of 
expenses.  Financial independence of local government concerns two main aspects: 
the independence of income and expenses. The autonomy of income is understood as 
a situation where local authorities sufficient financial resources for the independent 
exercise of their own and delegated powers. This is considered to be an ideal option 
when financing basic expenses of local government bodies is due to their own sources 
of income.

Local taxes and fees are undoubtedly a key source of this category of revenues, 
but nevertheless other sources can be identified, e.g. revenues received from property 
owned by the local government entity [Poniatowicz, Dziemianowicz 2016].

According to Polish budgetary system, own revenues of local government in-
cludes as their  own tax sources of income, as local government shares in state income 
taxes. In Ukraine, we have a similar situation: Table 1 contains relevant data. 
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Table 1. General state taxes in the formation of revenues of local budgets

Local government shares in state taxes

Ukraine Poland

1. State personal income tax 75% 51,25%
municipalities 60 % 39,4%
poviats/district - 10,25%

voivodeship/region 15% 1,6 %
2. Corporate income tax 10% 22,86%

municipalities - 6,71%
poviats/district - 1,4%

voivodeship/region 10% 14,75%

Source: own work

The assignment of fixed fate of national tax on personal income into the own-
-source revenue base of local budgets in Ukraine is not even correct simply because 
it is a national tax. Local governments can not directly influence on process of its 
administration. The problem of the autonomy and independence of local government 
in Ukraine becomes obvious when the fate of such partly redistributed national taxes 
in the structure of local budgets become essential.

For Poland, for example, in 2012 the revenues of local budgets by 35% formed 
through the redistribution of national income tax. In Ukraine the situation is even 
more critical. Analysis of the Sumy city budget for 2016 year (Sumy is the regio-
nal center and a typical representative cities of Ukraine) showed the following: 
tax revenues make up nearly 40% of total local budget revenues. With 85% of 
them is the income tax, which is redistributed part of a national income [Рішення  
Сумської… 2015].

Analyzing the shortcomings of the existing Polish system of financial autonomy 
of local governments and M. Poniatowicz R. Dziemianowicz noted that the first, the 
local government has no influence on key structural elements of local government ta-
xes, i.e. their rates. This approach significantly reduces local taxing power. Secondly, 
it seems necessary to make complex changes in the Polish tax system in the context 
of the distribution of tax revenues between  the different levels of local government. 
In the current legal status, neither poviats nor voivodeships have local taxes and these 
entities have been completely deprived of the opportunity to use the instrument of 
local taxing power. Thirdly, the scope of local tax autonomy in Poland may also be 
extended as a result of certain institutional changes relating to the strengthening of the 
capacities of local tax authorities [Poniatowicz , Dziemianowicz 2016].

We propose to analyze the current problems and prospects of the existing fiscal 
autonomy resource support system of local governments in Ukraine. Horizontal 
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fiscal adjustment is intended to eliminate differences in the level of budgetary pro-
vision. In other words, the essence of horizontal fiscal equalization is financially 
balance the budget on the territorial criterion. And the horizontal equalization must 
implement another classic feature state – stimulating the development of the local 
communities.

Let’s try to analyze firstly whether, the system of tax sharing between the various 
levels of local government in Ukraine meet the modern principles of this consolida-
tion and, secondly, how reasonable, effective and stimulative is the existing mecha-
nism of the public spending horizontal equalization.

Thus, the theory of fiscal decentralization assumes [Bukowska 2008] that own 
revenue sources of local governments should be formed by taxes and fees on which 
such bodies have direct effect. In addition,  the total revenues from taxes has to some 
extent depend on the efficiency of the local government activity. It is under these con-
ditions there is the motivational component of state regulation of the economy, when 
every local authority at their level is interested in increasing the tax base for those 
taxes to which it has influence.

According to the Budget Code of Ukraine list of a key local taxes and fees, which 
form the resource base of local budgets in Ukraine includes: land tax, property tax 
and a Single tax on small and medium businesses. Regarding the first two tax of a 
list, the logic of the State body is absolutely clear: firstly, local governments in Ukra-
ine through the granted to them power may affect the amount of tax charged to the 
budget through the establishment of a certain tax rate within the limit provided by 
national law and by using the mechanism of tax exemption and rebate. Secondly, the 
efficiency of local government activities is one of the most significant factor that af-
fect the value of the local tax bases:  land and real estate value. Realizing its own and 
delegated powers local government exactly by its actions should create appropriate 
conditions for the existence of all the members of relevant territorial community. 
As the amenities are freely given by nature (specific features of the landscape, the 
presence of mineral springs, special climatic conditions, etc.), as artificial conditions 
(engineering, transport and social infrastructure and so on.) within a certain territory 
guarantee more advantages or benefits for both business and people, who lives here 
in comparison to other areas. Additional spatial amenities for the households lead to 
cost savings on healthcare, transport and travel or in the form of additional earnings 
opportunities. Additional spatial amenities for business lead to opportunities to save 
on production costs or expanding the range of goods or services that may be provided 
by businesses in certain territory.

In any case, the factors of the first group and the second group are formed direc-
tly or indirectly attractiveness of a territory for life. The appeal in turn is reflected 
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in the value of residential and commercial real estate. Therefore we can confirm 
the relationship between the efficiency of the operation of the local authorities and 
the amount of revenue from taxes on land and property. It should be noted that the 
existence of such a relationship can only be provided when the tax base for land tax 
and real estate will act as their market value, not the square or any other artificially 
calculated value.

At the next stage of our analyzing of the prospects for fiscal decentralization in 
Ukraine we propose look into the issue, what are the aims of using an existing hori-
zontal equalization financial mechanism in Ukraine; whether this mechanism provi-
des positive motivation pulses locally.

As was noted earlier, budget equalization in Ukraine is carried only with two 
taxes: enterprise profit tax at the level of regional councils and the tax on personal 
income to the extent that assigned to the municipalities and other actors of the budget 
process. This mechanism discussed above and it seems helps equalize fiscal capacity 
of the territory, but what actually happens?

Let us try to deal with the key issue of our research, whether maximizing the lo-
cal fiscal capacity on a personal income tax is the main objective function of a local 
government? Does  the equalization of a local budgets tax revenue per capita from 
personal income tax indicate a true purpose of  a budget management?

Theoretical literature and the results of several empirical researches suggest that 
wage differentials as a rule means interarea differences in cost of living and site-spe-
cific amenities valuation. There is a relationship between cost of living, and wage 
differentials. Differences in cost of living in part reflect the valuation placed on land 
and other goods and services owing to site-specific amenities valued by consumers or 
businesses [Roback 1982; Roback 1988; Beeson 1991; Ebert 1992].

High wages do not usually mean a better quality of life and development of the 
territory. Some local surcharge to the national average value of remuneration can only 
be treated as a compensation to the employee his extra costs associated with living 
within a certain territory. As such, we believe that local fiscal capacity equalization 
mechanism exactly in terms of the tax rate on personal income is absolutely unfoun-
ded. This mechanism does not encourage local sustainable development. More logi-
cal for us would be mechanism of horizontal fiscal equalization, in which the object 
of regulation, for example, could be the gross regional product, taking into account 
the degree of rationality and progressiveness of its structure.

According to our findings more logical, although to some extent, much more com-
plicated in terms of possible implementation would be horizontal fiscal equalization 
mechanism in which the subject of this equalization would be gross regional product-
The assignment of fixed fate of national tax on personal income into the own-source 
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revenue base of local budgets in Ukraine is not even correct simply because it is  
a national tax. Local governments can not directly influence on process of its admi-
nistration. The problem of the autonomy and independence of local government in 
Ukraine becomes obvious when the fate of such partly redistributed national taxes in 
the structure of local budgets become essential.

For Poland, for example, in 2012 the revenues of local budgets by 35% formed 
through the redistribution of national income tax. In Ukraine the situation is even 
more critical. Analysis of the Sumy city budget for 2016 year (Sumy is the regio-
nal center and a typical representative cities of Ukraine) showed the following: 
tax revenues make up nearly 40% of total local budget revenues. With 85% of 
them is the income tax, which is redistributed part of a national income [Рішення  
Сумської… 2015].

Analyzing the shortcomings of the existing Polish system of financial autono-
my of local governments and M. Poniatowicz R. Dziemianowicz noted that the 
first, the local government has no influence on key structural elements of local 
government taxes, i.e. their rates. This approach significantly reduces local taxing 
power. Secondly, it seems necessary to make complex changes in the Polish tax 
system in the context of the distribution of tax revenues between  the different 
levels of local government. In the current legal status, neither poviats nor voivo-
deships have local taxes and these entities have been completely deprived of the 
opportunity to use the instrument of local taxing power. Thirdly, the scope of local 
tax autonomy in Poland may also be extended as a result of certain institutional 
changes relating to the strengthening of the capacities of local tax authorities [Po-
niatowicz , Dziemianowicz 2016].

We propose to analyze the current problems and prospects of the existing fiscal 
autonomy resource support system of local governments in Ukraine. Horizontal fiscal 
adjustment is intended to eliminate differences in the level of budgetary provision. 
In other words, the essence of horizontal fiscal equalization is financially balance the 
budget on the territorial criterion. And the horizontal equalization must implement 
another classic feature state – stimulating the development of the local communities.

Let’s try to analyze firstly whether, the system of tax sharing between the various 
levels of local government in Ukraine meet the modern principles of this consolida-
tion and, secondly, how reasonable, effective and stimulative is the existing mecha-
nism of the public spending horizontal equalization.

Thus, the theory of fiscal decentralization assumes [Bukowska 2008] that own 
revenue sources of local governments should be formed by taxes and fees on which 
such bodies have direct effect. In addition,  the total revenues from taxes has to some 
extent depend on the efficiency of the local government activity. It is under these con-
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ditions there is the motivational component of state regulation of the economy, when 
every local authority at their level is interested in increasing the tax base for those 
taxes to which it has influence.

According to the Budget Code of Ukraine list of a key local taxes and fees, which 
form the resource base of local budgets in Ukraine includes: land tax, property tax 
and a Single tax on small and medium businesses. Regarding the first two tax of  
a list, the logic of the State body is absolutely clear: firstly, local governments in 
Ukraine through the granted to them power may affect the amount of tax charged to 
the budget through the establishment of a certain tax rate within the limit provided by 
national law and by using the mechanism of tax exemption and rebate. Secondly, the 
efficiency of local government activities is one of the most significant factor that af-
fect the value of the local tax bases:  land and real estate value. Realizing its own and 
delegated powers local government exactly by its actions should create appropriate 
conditions for the existence of all the members of relevant territorial community. 
As the amenities are freely given by nature (specific features of the landscape, the 
presence of mineral springs, special climatic conditions, etc.), as artificial conditions 
(engineering, transport and social infrastructure and so on.) within a certain territory 
guarantee more advantages or benefits for both business and people, who lives here 
in comparison to other areas. Additional spatial amenities for the households lead to 
cost savings on healthcare, transport and travel or in the form of additional earnings 
opportunities. Additional spatial amenities for business lead to opportunities to save 
on production costs or expanding the range of goods or services that may be provided 
by businesses in certain territory.

In any case, the factors of the first group and the second group are formed direc-
tly or indirectly attractiveness of a territory for life. The appeal in turn is reflected 
in the value of residential and commercial real estate. Therefore we can confirm 
the relationship between the efficiency of the operation of the local authorities and 
the amount of revenue from taxes on land and property. It should be noted that the 
existence of such a relationship can only be provided when the tax base for land tax 
and real estate will act as their market value, not the square or any other artificially 
calculated value.

At the next stage of our analyzing of the prospects for fiscal decentralization in 
Ukraine we propose look into the issue, what are the aims of using an existing hori-
zontal equalization financial mechanism in Ukraine; whether this mechanism provi-
des positive motivation pulses locally.

As was noted earlier, budget equalization in Ukraine is carried only with two 
taxes: enterprise profit tax at the level of regional councils and the tax on personal 
income to the extent that assigned to the municipalities and other actors of the budget 
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process. This mechanism discussed above and it seems helps equalize fiscal capacity 
of the territory, but what actually happens?

Let us try to deal with the key issue of our research, whether maximizing the lo-
cal fiscal capacity on a personal income tax is the main objective function of a local 
government? Does  the equalization of a local budgets tax revenue per capita from 
personal income tax indicate a true purpose of  a budget management?

Theoretical literature and the results of several empirical researches suggest that 
wage differentials as a rule means interarea differences in cost of living and site-spe-
cific amenities valuation. There is a relationship between cost of living, and wage 
differentials. Differences in cost of living in part reflect the valuation placed on land 
and other goods and services owing to site-specific amenities valued by consumers or 
businesses [Roback 1982; Roback 1988; Beeson 1991; Ebert 1992].

High wages do not usually mean a better quality of life and development of the 
territory. Some local surcharge to the national average value of remuneration can only 
be treated as a compensation to the employee his extra costs associated with living 
within a certain territory. As such, we believe that local fiscal capacity equalization 
mechanism exactly in terms of the tax rate on personal income is absolutely unfoun-
ded. This mechanism does not encourage local sustainable development. More logi-
cal for us would be mechanism of horizontal fiscal equalization, in which the object 
of regulation, for example, could be the gross regional product, taking into account 
the degree of rationality and progressiveness of its structure.

According to our findings more logical, although to some extent, much more com-
plicated in terms of possible implementation would be horizontal fiscal equalization 
mechanism in which the subject of this equalization would be gross regional product. 

5. CONCLUSIONS
Comparative analysis of the current state and prospects of the concept of fiscal 

decentralization in budget management practices of the two neighboring countries 
Poland and Ukraine allows us to draw the following conclusions:

Despite the obvious successes of Poland in the development of autonomous systems 
of powerful local authorities a number of questions are still remains unresolved. These 
issues are directly related to the need to reform the tax and the distribution system and 
division of powers regarding tax administration between different levels of government. 
These issues are directly related to the need to reform the tax system and the distribution 
of power system regarding tax administration between different levels of government.

The system of horizontal equalization of local budgets in Poland does not bear 
a stimulating function, eliminating any incentives for increasing fiscal capacity for 
weak regions.
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Sources of local budget expenditure covering should be periodically reviewed. In-
creasingly, there are proposals from local governments to fix as the revenues of local 
budgets, for example, a certain part of the national value-added tax.

Regarding problems and prospects of implementation of the modern concept of 
fiscal decentralization in Ukraine, we can draw the following conclusions:

The fiscal decentralization brings the risk of federalization and weakening of state 
control over the implementation powers to be transferred to the executive bodies of 
local councils, in terms of the weakness of civil society.

Voluntary nature of administrative reform that takes place in Ukraine threatens 
a significant slowdown of financial reform. Despite the voluntary nature of admini-
strative reform, proving the feasibility and effectiveness of the integration of com-
munities will require a lot of time; also there is a possibility of a political resistance 
of local elites.

The current tax system of Ukraine needs to be changed at least in the sphere of 
property taxation. As shown above, the land and real estate taxation should be carried 
out on the basis of their real market values instead of any artificial substitutes.

Ukraine’s existing mechanism of horizontal fiscal equalization require updating 
and revision. The State disparities equalization of an local area development should 
be more prudent and selective. Local authorities should have sufficient incentives for 
increasing their own  financial potential. It is appropriate here may be to study the 
experience of Germany in terms of balancing the financial interests of certain territo-
ries across the country.

Balanced regional and local development regulation that based on the mechanism 
of fiscal decentralization does not guarantee by itself sustainable economic growth 
of Ukraine, but at least allows to activate all the internal resources and incentives for 
locally efficiency. The country becomes stronger because of strong and financially 
autonomous regions. This was confirmed by the experience of Poland and this gives 
us a hope for a similar positive result in Ukraine. 
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FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZ NFZ  

W LATACH 2015–2016

Streszczenie: Racjonalne kierowanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga odpowiedniej, 
oczekiwanej przez pacjenta, wiedzy o kosztach. Zakres otrzymanych przez odbiorcę informa-
cji zależy od prawidłowej identyfikacji i gromadzenia oraz odpowiedniego przetworzenia da-
nych o kosztach. Ochrona zdrowia to sektor, który wymaga wysokich nakładów finansowych, 
których wysokości do końca nie da się przewidzieć, ze względu na to, że jest gwarantowana 
dla każdego obywatela. Taki system, który pochłania ogromne środki finansowe, powinien być 
więc zasilany z kilku źródeł. Charakterystyczne jest to, że system ten jest ciągle reformowany. 

FINANCING HEALTH CARE BENEFITS FROM PUBLIC FUNDS IN 2015–2016

Summary: Rational management of healthcare center needs required, so expected by cus-
tomer, knowledge about costs. Received by taker range of information depends on normal 
identification, collection and right processed data about costs. Health protection is a sector 
which needs high financial outly which can’t be predicted, because it is guaranted to every citi-
zen. Also because of that affects for society health condition improvement. That kind of system 
which absorbs big financial means should be powered from few sources. It is characteristic that 
the system is still reformed.

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, koszty,  finanse sektora zdrowia publicznego.
Keywords: health care, costs, finance public health sector.

1. WSTĘP
System opieki zdrowotnej w wielu państwach uznawany jest za niewydolny, 

niewystarczający i stanowi problem współczesnych czasów. Jest tak między innymi 
dlatego, iż zaangażowane środki pieniężne, ich coroczny wzrost na ten cel,  nie są 
adekwatne do ciągle rosnącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne.

Obecnie funkcjonujący system organizacji i finansowania ochrony zdrowia  to 
system ubezpieczeniowy. Wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia są finanso-
wane w znacznej części, ze środków publicznych. Środki te są najpierw gromadzone 
przez państwo, które następnie nimi dysponuje i rozdziela. Organami, które również 
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mogą rozdysponowywać środki publiczne to organy podległe,  inne instytucje rządo-
we lub samorządowe, jak również Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czy Fundusz 
Pracy. Gromadzenie środków jest obligatoryjne i odbywa się zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, które regulują zasady i organizację źródeł ich pochodzenia 
oraz cele, na jakie zostaną przeznaczone. Zgodnie z obowiązującym prawem głów-
nym celem działalności leczniczej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak rów-
nież promocja zdrowia. Co ważne, osoba wymagająca natychmiastowego udzielenia 
świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia nie może zo-
stać bez udzielenia takiej pomocy przez podmiot leczniczy [Ustawa z dn. 15.04.2011].

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO

Źródłami pochodzenia środków publicznych są: składki na ubezpieczenie zdro-
wotne (obowiązkowe, dobrowolne); podatki oraz inne przychody, które zasilają za-
równo budżet państwa, jak i budżet jednostek samorządu terytorialnego; środki po-
mocowe (organizacji międzynarodowych).

Największe znaczenie ma składka na ubezpieczenie zdrowotne i środki budże-
towe, które pochodzą z podatków i innych dochodów budżetowych [Świadczenia 
opieki… 2014: 7, 11]. Jest ona opłacana obligatoryjnie i pełni również funkcję re-
dystrybucyjna i alokacyjną [Sobiech 2007: 28-30]. Środki pochodzące ze źródeł 
prywatnych to zazwyczaj dobrowolne wpłaty świadczeniobiorców, czyli pacjentów, 
którzy zwracają się o udzielenie, bądź korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych [Świadczenia opieki…. 2014: 7,11], oraz 
innych podmiotów.

Można wyodrębnić następujące źródła pochodzenia środków [Szewiczek 2011: 23]:
 – opłaty pacjentów za świadczenia, które są finansowane ze środków publicz-
nych, lecz które są realizowane w podmiotach nieposiadających w tym zakresie 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 – opłaty pacjentów za świadczenia, które są finansowane w części, albo, które nie 
podlegają finansowaniu ze środków publicznych,
 – obowiązkowe opłaty ponoszone przez pracodawców ( tzw. medycyna pracy),
 – dobrowolne opłaty pracodawców.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych podstawową instytucją, która gwarantuje oraz pokrywa 
koszty świadczeń opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w którego skład 
wchodzi Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Zgodnie z ustawą dopuszcza się 
tworzenie placówek terenowych w ramach oddziałów wojewódzkich na zasadach okre-
ślonych w statucie NFZ. Podlega on nadzorowi Ministra Zdrowia i Ministra Finansów 
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Publicznych w zakresie gospodarki finansowej oraz wszystkim obowiązującym regu-
łom prawa finansów publicznych.  Fundusz nie może prowadzić jakiejkolwiek działal-
ności gospodarczej i być właścicielem zakładów opieki zdrowotnej lub posiadać prawa 
własnościowego w stosunku do podmiotów prowadzących te zakłady.

Odpłatność za świadczenia  jest pokrywana, dla osób ubezpieczonych, ze skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne. Leczenie osób innych niż ubezpieczone pokrywa 
budżet państwa. W znacznej większości przypadków leczenie jest bezpłatne, jednak 
państwo nie gwarantuje bezpłatnego dostępu do wszystkich rodzajów świadczeń.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje tych świadczeń, które nie występują  
w wykazach świadczeń gwarantowanych, które są dokładnie określone w rozporzą-
dzeniach  Ministra Zdrowia .

Nawiązując do prawa do świadczeń warto podkreślić jeden wątek. Ochrona zdro-
wia, którą gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie jest tym samym, co 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. 
Otóż, zgodnie z obowiązującymi zapisami w ustanie takie prawo mają osoby objęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym, członkowie rodziny, którzy zostali zgłoszeni do ubezpie-
czenia. Warto podkreślić, iż członek rodziny ubezpieczonego, który nie posiada ubez-
pieczenia z innego tytułu powinien zostać zgłoszony przez niego do ubezpieczenia.

Każda osoba, która jest pacjentem należy do odpowiedniego oddziału NFZ. Przy-
należność  ta jest zależna od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Wszystkie osoby, 
zmieniające miejsce zamieszkania na pobyt stały są zobowiązane do poinformowania 
o tym płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które 
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin.

Płatnikami składek są m.in.: [Świadczenia opieki… 2014: 7, 11] dla rolników 
– KRUS; dla pracowników – pracodawca; dla bezrobotnych – urząd pracy; dla eme-
rytów i rencistów – najczęściej ZUS lub KRUS; dla uczniów i studentów  (którzy nie 
są zgłaszani jako członkowie rodziny lub nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu 
lub ukończyli 26 lat)- szkoła lub uczelnia wyższa.

Świadczeniodawcą jest np. lekarz, poradnia, szpital, który na podstawie umowy  
z NFZ udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Zestawiając wykaz źródeł, które zasilają system ochrony zdrowia, biorąc pod 
uwagę przy tym: kryterium podmiotowe oraz tytuły finansowania podmiotów, które 
wykonują działalność leczniczą, w skali mikro, można wyróżnić:

 – kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 – umowy, które zostały zawarte z innymi podmiotami medycznymi,
 – środki finansowe przekazywane przez Skarb Państwa reprezentowany przez 
ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, jednostkę 
samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną na realizację programów 
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zdrowotnych, projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej itp., cele określone w odrębnych przepisach oraz  
w umowach międzynarodowych, realizacje programów wieloletnich oraz po-
krycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących za-
wody medyczne [Ustawa o działalności leczniczej… 2011: art. 114, 115],
 – wszelkie dotacje przekazane na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury  
i sprzętu medycznego (realizowane poza programami zdrowotnymi),
 – środki przekazane samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
przez organ założycielski z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku fi-
nansowego [Ustawa o działalności leczniczej… 2011: art. 59],
 – środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia na finansowanie wysokospe-
cjalistycznych procedur medycznych [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2009],
 – opłaty prywatne,
 – darowizny,
 – środki organizacji międzynarodowych,
 – przychody z tytułu realizacji badań klinicznych,
 – przychody z odpłatnej działalności niemedycznej.

Udział przedstawionych powyżej źródeł finansowania jest różny, jednak w zna-
czącej części dominują przychody, które powstają z tytułu świadczeń realizowanych 
na podstawie kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Możliwość korzystania z tego źródła jest zależna od różnych czynników. Naj-
ważniejszym z nich jest zawarcie odpowiedniej umowy na piśmie z dyrektorem 
właściwego pod względem terytorialnym oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 
[Ustawa o udzielenie… 2004: art. 139]. Opisana umowa zawiera próg finansowy  
i rzeczowy, który określa maksymalną ilość świadczeń, która może zostać zawarta, 
albo punktów objętych płatnością.

Rys. 1. Proces kupna i konsumpcji świadczeń zdrowotnych z udziałem trzeciej  strony

Źródło: A. Szewieczek: Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2011, s. 23.
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Zawierane umowy mogą dotyczyć:
 – lecznictwa stacjonarnego, gdzie świadczenia obejmują: hospitalizację, świad-
czenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, świadczenia w trybie jednodnio-
wym, świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć, świadczenia w zakresie anestezjo-
logii i intensywnej terapii, świadczenia w zakresie chemioterapii, programów 
terapeutycznych (lekowych) [Sobiech 2007: 169-170],
 – ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej,
 – ambulatoryjnej opieki podstawowej,
 – opieki doraźnej (pogotowie ratunkowe, karetki sanitarne, świadczenia specja-
listyczne),
 – rehabilitacji leczniczej.

Większość z umów, która zostaje zawierana polega na określeniu z góry ceny 
finansowania oraz przedmiotu. Jest to rodzaj metody prospektywnej.

Gospodarowanie finansami publicznymi jest poddawane ciągłym zmianom 
[Ustawa o finansach publicznych 2005], co ma na celu jak najlepsze wykorzystanie 
tych środków, biorąc pod uwagę np. ograniczenia budżetowe. Oczywistym jest, że 
środki publiczne powinny być wydatkowane prawidłowo i w sposób efektywny nie-
zależnie od sytuacji gospodarczej w kraju. Zmiany zachodzące w ostatnich latach w 
ochronie zdrowia mają na celu usamodzielnienie publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej, zwiększenie odpowiedzialności ich kierownictwa za podejmowane decyzje 
oraz osiągane wyniki. Podmioty ochrony zdrowia zostały tym samym postawione 
w nowej sytuacji ekonomiczno – prawnej i zostały zobowiązane do poprawy efek-
tywności gospodarowania środkami, które były niewystarczające [Kogut 2009: 266].

Ważną kwestią jest również możliwość ubiegania się o kontrakty przez niepu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej, a co za tym idzie przekazywanie mniejszej ilości 
środków publicznych na publiczną służbę zdrowia. Zaletą jest większa dostępność do 
usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności usług medycznych.

Oto przykładowe grupy świadczeń medycznych finansowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia według planu finansowego NFZ: podstawowa opieka zdrowotna; ambu-
latoryjna opieka specjalistyczna; leczenie szpitalne w tym: programy terapeutyczne le-
kowe, w tym: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte 
programami lekowymi; chemioterapia, w tym: leki stosowane w chemioterapii; opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień; rehabilitacja lecznicza; świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej; opieka paliatywna i hospicyjna; lecz-
nictwo uzdrowiskowe; pomoc doraźna i transport sanitarny i inne.

 Literatura wskazuje na wiele alternatywnych rozwiązań w powyższym obszarze, 
przy czym rozróżnienie często ogranicza się do wyszczególnienia wybranych form 
elastycznych i ewentualnie wyspecyfikowania cech im właściwych [Drela, Sokół 
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2011: 12, 63-65; Hajn 2003: 59-95; Bąk 2009: 11; Kalinowska 2007: 9-10; Bąk, Głaz 
2007: 13-14; Król 2014: 36, 50-54]. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać można  
w heterogenicznym charakterze poszczególnych rodzajów nietypowych form zatrud-
nienia i organizacji (czasu) pracy, które nie są względem siebie rozłączne, bowiem 
zatrudnienie to może przybierać cechy jednej lub nawet kilku z nich [Kryńska 2001a: 
97; Kalinowska 2007: 199; Bąk, Głaz 2007: 6]. 

W świetle powyższego, dla uniknięcia drobiazgowych dystynkcji i uporządko-
wania podjętych w opracowaniu rozważań, mając na względzie bogatą nomenklaturę 
stosowaną w literaturze oraz trudności w jednoznacznej klasyfikacji poszczególnych 
nietypowych (elastycznych) rozwiązań, pod pojęciem zatrudnienia elastycznego przy-
jęto rozumieć: zatrudnienie o charakterze pracowniczym (wykonawca usługi pracy jest 
pracownikiem w rozumieniu prawa pracy) oraz o charakterze niepracowniczym (m.in. 
na podstawie umów cywilno-prawnych) a także elastyczną organizację (czasu) pracy. 

3. ANALIZA PLANU FINANSOWEGO 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW 
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

WYDATKOWANE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA
Podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej po-

między Centralę i poszczególne oddziały Funduszu został uregulowany w art. 118 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z 
tym przepisem w planie finansowym Funduszu w części poświęconej Centrali Funduszu 
planuje się koszty finansowania działalności Centrali oraz rezerwę na koszty realizacji 
zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
w Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Podział środków 
pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu jest dokonywany z uwzględnieniem:

 – liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
 – wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych 
grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
 – ryzyk zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczonych, w zakresie 
danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupa odniesienia.

Planowane nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w 2016 roku wynoszą  
69 503 866 tys.  zł, z czego 8 375 214 tys. zł zaplanowano w planie finansowym ślą-
skiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla porównania wskazane koszty 
świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich oddziałów wojewódzkich wynoszą 68 
582 927 tys. zł.
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Tabela 1. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódz-
kich Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2015–2016

OW NFZ Planowane wykonanie 2015 Planowane wykonanie 2016
dolnośląski 5 127 342 5 141 639

kujawsko-pomorski 3 668 503 3 688 560
lubelski 3 833 349 3 875 055
lubuski 1 778 497 1 782 200
łódzki 4 603 865 4 692 601

małopolski 5 723 029 5 874 004
mazowiecki 9 840 501 9 954 428

opolski 1 686 404 1 669 070
podkarpacki 3 554 378 3 631 193

podlaski 2 044 715 2 086 052
pomorski 3 898 750 3 956 005

śląski 8 309 362 8 375 214
świętokrzyski 2 281 408 2 306 191

warmińsko-mazurski 2 418 048 2 417 487
wielkopolski 6 116 529 6 148 343

zachodniopomorski 2 994 827 2 984 885
Suma 67 879 507 68 582 927

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletyn Informacji Publicznej NFZ, Plan fi-
nansowy NFZ na rok 2016, 2015 oraz 2014. http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz, [dostęp 
25.04.2016 r.]
Tabela 2. Ludność według województw - stan na dzień 31.12.2014 r.

OW
Województwa pod względem liczby ludności

Stan na 31.12.2014 r.
dolnośląskie 2 908 457 os.

kujawsko-pomorskie 2 089 992 os.
lubelskie 2 147 746 os.
lubuskie 1 020 307 os.
łódzkie 2 504 136 os.

małopolskie 3 368 336 os.
mazowieckie 5 334 511 os.

Opolskie 1 000 858 os. 
podkarpackie 2 129 187 os.

podlaskie 1 191 918 os.
pomorskie 2302077 os.

śląskie 4 585 924 os.
świętokrzyskie 1 263 176 os.

warmińsko-mazurskie 1 443 967 os.
wielkopolskie 3 472 579 os.

zachodniopomorskie 1 715 431 os.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ludnosc-wedlug-woje-
wodztw/, data pobrania: 25.04.2016.
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Tabela 1 obrazuje planowane koszty świadczeń zdrowotnych natomiast  
tabela  2 prezentuje ilość mieszkańców w poszczególnych województwach w Pol-
sce. Przy użyciu powyższych danych z łatwością można obliczyć koszt świadczeń 
zdrowotnych przypadających na jednego mieszkańca każdego z województw. Takie 
informacje zawiera tabela 3. 

Tabela 3. Koszty poniesionych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na osobę  
w poszczególnych województwach

OW
Koszty  poszczególnych OW per capita w zł

2015

dolnośląski 1,763

kujawsko-pomorski 1,755

lubelski 1,785

lubuski 1,7431

łódzki 1,839

małopolski 1,699

mazowiecki 1,845

opolski 1,685

podkarpacki 1,670

podlaski 1,715

pomorski 1,694

śląski 1,812

świętokrzyski 1,806

warmińsko-mazurski 1,675

wielkopolski 1,761

zachodniopomorski 1,746

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1 oraz tab. 2.

Średni poniesiony koszt świadczenia zdrowotnego dla jednego mieszkańca Polski 
wynosi 1749 zł. Jak widać, największy udział w wydatkach z ww. przeznaczeniem 
ma woj. mazowieckie, ze względu na największą ilość mieszkańców w Polsce. Naj-
większymi województwami z tej perspektywy są:

 – mazowieckie – 5 334 511 os.
 – śląskie – 4 585 924 os.
 – wielkopolskie – 3 472 579 os.
 – małopolskie – 3 311 607 os. [NIK 2016]

Województwami wydającymi najwięcej środków publicznych na realizację świad-
czeń z zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz zdro-
wia w przeliczeniu na pacjenta są: mazowieckie (1845 zł), łódzkie (1812 zł) i śląskie 
(1761 zł). Najmniej na jednego mieszkańca wydaje woj. podkarpackie i jest to 1670 zł.
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Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym realizacji zadań przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia wskazuje, że pomimo zwiększenia środków na leczenie pacjentów 
dostęp do świadczeń zdrowotnych nie uległ znacznej poprawie. Czas oczekiwania na 
realizację świadczeń, wydłuża się. „Pomimo zwiększania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, nie nastąpiła poprawa 
dostępu do świadczeń zdrowotnych. W niektórych zakresach świadczeń dostęp uległ 
pogorszeniu, a części świadczeń nie zakontraktowano w ogóle. Wskazuje to na ogra-
niczoną skuteczność działań Funduszu” [NIK 2016].

4. ZAKOŃCZENIE
Podsumowując, celem jednostek ochrony zdrowia powinno być pozyskiwanie 

pacjentów, zaspokojenie ich potrzeb oraz utrzymanie w stanie zadowolenia. Tym 
właśnie objawia się jakość usług zdrowotnych. W Polsce mamy do czynienia z ro-
snącym popytem na świadczenia zdrowotne, czego przyczyną jest m.in. starzejące 
się społeczeństwo, nieograniczoność potrzeb zdrowotnych, rosnąca świadomość 
ochrony zdrowia. Znaczenie ma również tempo rozwoju nowoczesnych technologii, 
co za tym idzie wzrost cen w sektorze ochrony zdrowia. Całkowite zaspokojenie po-
trzeb dla każdego ubezpieczonego jest niemożliwe, ze względów finansowych. Sam 
system organizacji i finansowania sektora ochrony zdrowia należy do najbardziej 
skomplikowanych [Pożądane kierunki… 2013].  Systemy ochrony zdrowia ulegają 
ciągłym przekształceniom, dlatego też finansowanie ochrony zdrowia jest coraz bar-
dziej skomplikowane. 

Z roku na rok planuje się wzrost przychodów NFZ. Ma on wynikać przede 
wszystkim z większych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ana-
lizując plan finansowy NFZ na poszczególne lata można dokładnie określić wartość 
kosztów świadczeń zdrowotnych przypadających na poszczególne województwa. 
Sposób podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdro-
wotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia jest zgodny 
z zasadami określonymi w art. 118 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Planowane środki 
na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń 
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie 
Funduszu z uwzględnieniem: liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale 
wojewódzkim Funduszu, wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych 
oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospe-
cjalistycznych oraz ryzyk zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczo-
nych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą 
odniesienia.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации экологической политики 

Украины. Рассмотрены нормативные и правовые  изменения в бюджетной сфере, 
которые содействуют финансовому обеспечению экологической политики. Предложены 
рекомендации к повышению эффективности выделения бюджетных средств для 
осуществления природоохранных мероприятий. Рекомендации учитывают процессы 
интеграции Украины в Европейский союз. Авторами обосновывается формирование 
Национального экологического фонда Украины. 

FINANCIAL SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL POLICY OF UKRAINE 
FOR INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION

Summary: The article describes the features of the implementation of Ukrainian 
environmental policy. Considered legal and regulatory developments in the public sector, which 
contribute to the financial support of environmental policy. Recommendations to improve the 
efficiency of budget allocations for the implementation of environmental protection measures. 
The recommendations take into account the process of Ukraine’s integration into the European 
Union. The author proves the formation of the National Environmental Fund of Ukraine.

FINANSOWE WSPARCIE POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA UKRAINY 
W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Streszczenie: W artykule naukowym rozpatrzono właściwość realizacji polityki ochrony 
środowiska Ukrainy. Rozpatrzono normatywne zmiany w sferze budżetowej, które wymagają racjo-
nalnej polityki ochrony środowiska. Sformułowano rekomendacje mające doprowadzić do wzrostu 
efektywności wykorzystania środków budżetowych do realizacji przedsięwzięć związanych zo-
chroną przyrody. Rekomendacje uwzględniają procesy integrowania Ukrainy z Unią Europejską

Ключевые слова: финансирование, экологическая политика; евроинтеграция, 
аппроксимация, экологические фонды 
Keywords: financing, environmental policy; European integration, approximation,
 environmental funds.
Słowa kluczowe: finansowanie, polityka ochrony środowiska; integracja, aproksymacja, 
fundusze ekologiczne. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе реализации общей направленности государственной 

стратегии Украины на сближение с Европейским Союзом, особую актуальность 
приобретает учет специфики формирования региональных и локальных 
аспектов  экологической политики в условиях децентрализации управления  
и повышения финансовой самостоятельности регионов. При этом необходимо 
учитывать, что значительная часть территории Украины постоянно находится 
под угрозой возникновения чрезвычайных экологических ситуаций как 
техногенного, так и природного происхождения, на ликвидацию последствий 
от которых государство ежегодно расходует значительные объемы финансовых 
средств. Достаточно отметить, что в этом году исполняется 30 лет аварии на 
Чернобыльской АЭС, катастрофические экологические последствия которой 
необходимо будет еще долго учитывать при формировании государственной 
экологической политики. 

 В перспективе экологическая ситуация в Украине также может усугубляться  
из-за политической и финансово-экономической нестабильности в стране 
и ее регионах. Следует отметить, что в  Украине  до настоящего времени 
продолжают сохраняться тенденции советского периода, когда средства 
на охрану окружающей среды традиционно выделяются из бюджета по 
остаточному принципу. В частности,  результаты выполнения Государственного 
бюджета Украины за 2015 год свидетельствуют, что общие расходы на охрану 
окружающей среды занимают  предпоследнее место (после сферы жилищно-
коммунального хозяйства) и составляют 4,1 млрд. грн., что соответствует 
0,7%  [Информация Министерства… 2016]. Поэтому  в условиях острой 
нехватки бюджетных средств предлагается первостепенное внимание обращать 
на поиск дополнительных источников внебюджетного финансирования  
и реформирование существующего финансового обеспечения экологической 
политики, учитывая лучшие образцы и практики европейских стран-соседей 
Украины, в частности опыт Польши по созданию экологических фондов. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Общеизвестно, что движущей силой реализации любой политики являются 

финансы. При этом и экологическая политика не является исключением. 
Финансы необходимо рассматривать как кроветворную систему экологической 
политики, которая должна быть задействована на каждом этапе – от общего 
стратегического планирования к практической реализации на локальном или 
частном объектном уровне. 
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Евроинтеграционный успех Украины во многом зависит от ассоциации 
с Европейским Союзом и предполагает поиск дополнительных источников 
финансирования проектов и программ, связанных с выполнением 
соответствующих директив ЕС, касающихся сферы природопользования  
и охраны окружающей среды. Однако, прежде чем обращаться к внешним 
донорам и инвесторам, необходимо оценить потенциал возможных имеющихся   
в стране внутренних источников финансирования природоохранной деятельности 
с точки зрения реализации евроинтеграционных требований и обязательств.

Кроме того, необходимо учитывать, что эффективность предупреждения 
нежелательных экологических событий (например, чрезвычайных 
экологических ситуаций), также прямо зависит от уровня бюджетного 
финансирования природоохранных программ. В Украине финансовая 
поддержка природоохранных мероприятий, в свою очередь, предполагает два 
основных направления привлечения финансовых средств:

 – прогнозируемые плановые расходы, которые ежегодно выделяются из 
бюджета на финансирование природоохранных мероприятий в рамках 
специальных бюджетных программ;
 – непредвиденные расходы, которые не имеют постоянного характера 
и осуществляются через резервный фонд Государственного бюджета 
Украины по специальным решениям Кабинета Министров Украины.

Методологически формирование эффективной системы планового 
финансирования разработки и реализации экологических проектов и программ 
предполагает необходимость переориентации финансовых ресурсов от 
преодоления последствий чрезвычайных ситуаций экологического характера на 
инвестиции в специальные мероприятия по предвидению и предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их нежелательных 
экологических последствий и восстановлению нарушенной устойчивости  
экосистем.

Для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют 
постоянного характера и не могли быть спрогнозированы при составлении 
проекта государственного бюджета в соответствии с действующим Бюджетным 
кодексом Украины (2010), предусмотрено обязательное формирование 
резервного фонда, который не может превышать 1% объема расходов общего 
фонда Государственного бюджета. 

Национальная евроинтеграционная стратегия приближения (аппроксимации) 
законодательства Украины в сфере охраны окружающей среды (далее – 
Стратегия) фокусируется на положениях статьи 363 Главы 6 «Окружающая 
среда» и Приложении ХХХ Соглашения об ассоциации между Украиной  
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и Европейским Союзом [Соглашение об ассоциации... 2016]. Сотрудничество  
в сфере охраны окружающей среды предусматривает четко определенные 
сроки и основные этапы имплементации, административную ответственность, 
а также внедрение финансовых инструментов реализации.

Важной составляющей сотрудничества Украины с Европейским 
Союзом является совместная реализация в Украине программ секторальной 
бюджетной поддержки ЕС, которая предусматривает предоставление 
Европейской комиссией на безвозмездной и безвозвратной основе финансовых 
ресурсов в Государственный бюджет Украины при условии проведения 
структурных реформ. С этой целью еще в 2010 г. было подписано Соглашение  
о финансировании программы „Поддержка реализации Стратегии национальной 
экологической политики Украины» (2010-2015). В рамках этого Соглашения 
были определены девять основных показателей, по которым осуществляется 
оценка эффективности реализации государственной экологической политики  
и запланирован бюджет программы в размере 35 млн евро.

Главным направлением сотрудничества Украины и ЕС в сфере охраны 
окружающей природной среды в рамках Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС определена аппроксимация (постепенное приближение) 
законодательства Украины к соответствующим правовым отношениям 
и политикам ЕС. Отметим, что в средне – и долгосрочной перспективе 
прогнозируется существенное увеличение природоохранных расходов, 
связанных с аппроксимацией к источникам права ЕС в сфере охраны 
окружающей среды. Несмотря на то, что указанные расходы возникают как 
дополнительные к базовому финансированию в его перспективной динамике, 
возникает потребность в разработке отдельной финансовой стратегии, которая 
должна быть сбалансирована по срокам реализации и источниками средств.

В структуре затрат на аппроксимацию выделяется две группы источников:
 ● расходы в бюджетной сфере (по общественному сектору);
 ● расходы по частному сектору. 
Примерами первых являются Директива 1999/31/ЕС о захоронении отходов, 

Директива 91/271/ ЕС об очистке городских сточных вод и др. Примерами вторых 
есть Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, Директива 98/70/ЕС  
о качестве бензина и дизельного топлива, Директива 1999/32 / ЕС об уменьшении 
содержания серы в некоторых видах жидкого топлива и ряд других.                                                                                              

Особое место принадлежит сбалансированию и оптимизации возможных 
источников финансирования с расходами на аппроксимацию. Для 
сбалансирования источников финансирования, в первую очередь, необходимо 
оценить возможности государственного и местного бюджетов по их 
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составляющих (средства предприятий, гранты, ссуды, помощь международных 
фондов и другие поступления). При этом со стороны государства 
возможна помощь предприятиям на внедрение инновационных технологий  
в экологическую сферу путем предоставления льготных целевых кредитов.

Оптимизация экологических статей расходов по источникам средств на 
аппроксимацию должна также учитывать сроки внедрения и их широкий 
временной диапазон – от 2 до 10 лет, в соответствии с которыми распределяются 
и расходные показатели. В свою очередь, планирование расходов по 
аппроксимации законодательства и реализации соответствующей финансовой 
стратегии возможно по двум альтернативным сценариям:

1)  путем распределения финансирования по отдельным направлениям 
природоохранной деятельности, сложившимся в национальной 
практике;

2)  путем консолидации средств по осуществлению целевого 
финансирования на бюджетном уровне с учетом установленных 
приоритетов.

Первый сценарий (стратегия) связан с распределением средств между рядом 
бюджетных программ и, как следствие, ослаблением контроля за их выделением 
и приоритетным использованием.

Второй сценарий (стратегия), учитывая особую ответственность Украины 
по своим обязательствам по Договору об ассоциации, предусматривает 
формирование на ближайшие 5-6 лет отдельной бюджетной программы по 
финансированию аппроксимации. Это существенно усиливает гарантии 
выделения средств и их целевое  использование, а также  одновременно упрощает 
решение вопроса бюджетной поддержки соответствующих мероприятий со 
стороны ЕС и международных финансовых организаций и фондов.

По мнению большинства экспертов, абсолютный уровень дополнительного 
финансирования программы аппроксимации не является критическим для 
системы природоохранного финансирования в Украине. Однако специфика 
вопроса и чрезвычайно широкий круг проблем правового регулирования, 
возникающих в связи с задачами аппроксимации национального 
законодательства, определяют потребность в получении как технической 
помощи, так и прямой финансовой поддержки со стороны ЕС.

Среди потенциала возможных внутренних и внешних источников 
финансирования природоохранной деятельности в Украине, согласно 
Национальной стратегии приближения (аппроксимации) законодательства 
Украины к праву ЕС в сфере охраны окружающей среды, рассматриваются 
следующие:
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 – экологический налог;
 – природно-ресурсные платежи;
 – международная техническая помощь;
 – займы международных финансовых институтов, прежде всего 
МБРР и ЕБРР (в том числе средства, полученные от продажи единиц 
установленного количества парниковых газов по Киотскому протоколу);
 – другие незапрещенные законодательством источники [Национальная 
стратегия… 2015].

При этом необходимо обратить внимание на очень низкий удельный 
вес  экологических платежей, которые составляют в Украине меньше одного 
процента от доходов сводного бюджета, что не соответствует практике стран 
как ЕС, так и ОЭСР в целом. Такие расхождения тесно связаны с составом  
и структурой экологических налогов. Более значительной (около 4%) есть 
в Украине доля платежей за природные ресурсы, однако следует учитывать, 
что 72% этих платежей – это поступления за землю, которые в европейской 
практике не принадлежат к экологическим. Доходы от платежей за другие 
виды природных ресурсов (в том числе минеральные с нефтью и газом) имеют 
общебюджетное назначение и недостаточны в качестве резерва средств на 
аппроксимацию [Национальная стратегия... 2015].

Однако в перечне вышеупомянутых потенциальных источников 
финансирования не рассматриваются фонды охраны окружающей природной 
среды (экологические фонды). Тогда как обзор зарубежного опыта 
свидетельствует, что экологические фонды были созданы во всех странах  
с переходной экономикой и занимают значительное место в природоохранном 
финансировании. Например, экологические фонды, как юридические лица, 
действуют в Польше, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, России, Эстонии 
и др. При этом большинство экологических фондов в странах Центральной 
и Восточной Европы имеют общую направленность и внебюджетный 
статус. В основном они являются дополнением к общему бюджету в части 
финансирования природоохранной деятельности.

В Украине фонды охраны окружающей природной среды как альтернативные 
внебюджетные источники природоохранного финансирования были созданы 
на общегосударственном и местном уровнях в 1992 году. До 1998 года 
фонды действовали как внебюджетные, но начиная с 1998 года, согласно 
изменениям в законодательстве, были включены в состав специальных фондов 
соответствующих бюджетов: Государственного, республиканского АР Крым, 
областных, городских (поселковых). 
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Основными источниками формирования фондов охраны окружающей 
природной среды, в соответствии с действующим законодательством, 
являются: часть экологического налога; часть денежных взысканий за ущерб, 
причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной 
среды в результате хозяйственной или иной деятельности; целевые и другие 
добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и граждан.

После принятия нового Бюджетного кодекса Украины (2010), начиная  
с 2011 года по июль 2014 года, экологический налог стал главным и стабильным 
источником наполнения фондов охраны окружающей природной среды 
(государственного, областного и местных). Средства от уплаты экологического 
налога, согласно природоохранного законодательства, распределялись 
между местными (сельскими, поселковыми, городскими), областными 
и Государственным фондами охраны окружающей природной среды  
в определенных пропорциях. Но после 31 июля 2014 были внесены изменения 
в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2014 год», которые отменили специальный источник наполнения 
государственного и местных фондов охраны окружающей природной среды 
– экологический налог. Доходы от экологического налога стали направляться 
в общий фонд государственного и соответствующих местных бюджетов, что 
фактически привело к ликвидации вышеупомянутых природоохранных фондов. 
В последующем были приняты очередные серьезные изменения в Бюджетном 
кодексе Украины по перераспределению экологического налога в соответствии 
с реформой межбюджетных отношений (декабрь 2014). Действие которых 
сказались на распределении поступлений экологического налога в 2015 году,  
в том числе на увеличении процента зачисления экологического налога в 
местные бюджеты до 80%, что привело к расширению их общей доходной базы.

Таким образом, после принятия вышеупомянутых изменений  
в Бюджетном кодексе Украины фактически была закреплена норма  
о направлении экологического налога в общий фонд государственного  
и соответствующих местных бюджетов. В результате все эти манипуляции  
с экологическим налогом привели к тому, что Государственный фонд охраны 
окружающей природной среды в 2014 году потерял около 3 млрд. гривен от 
не зачисленного экологического налога и фактически был ликвидирован. Тогда 
как средства от поступлений экологического налога направлялись в общий 
фонд государственного бюджета и перераспределялись на другие расходы, 
совершенно не связанные с природоохранной деятельностью.  В то же время, 
расширение общего фонда доходов местных бюджетов за счет поступлений от 
экологического налога (кроме финансирования природоохранных мероприятий 
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местного значения) привело к тому, что эти средства местные советы могли 
направлять на мероприятия, которые вообще не имели никакого отношения  
к природоохранной деятельности, а именно:

 – содержание ветеринарных больниц и лабораторий;
 – проекты ликвидации предприятий угольной и торфодобывающей 
промышленности;
 – содержание водоотливных комплексов;
 – проекты реструктуризации и ликвидации объектов предприятий горной 
химии, подземной добычи железной руды, консервации ртутного 
производства;
 – мероприятия государственных программ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства по строительству и реконструкции водопроводных  
и канализационных сооружений;
 – модернизацию систем теплоснабжения;
 – модернизацию и ремонт лифтового хозяйства;
 – реконструкцию и ремонт жилых домов,
 – оснащение жилого фонда домовыми средствами учета энергоносителей  
и потребления воды;
 – строительство сетей наружного освещения улиц;
 – капитальный ремонт общежитий, которые передаются в собственность 
территориальных общин.

Приняв во внимание неэффективность проводимой экологической политики, 
Верховная Рада Украины внесла очередные изменения в Бюджетный кодекс 
Украины относительно целевого направления экологического налога в 2016 
году. В соответствии с этими изменениями снова было восстановлено прежнее 
зачисление экологического налога в специальный фонд государственного 
бюджета – 20%, в специальные фонды местных бюджетов – 80%.

В методологическом отношении, учитывая экономические и финансовые 
трудности современного периода, важное значение имеет определение 
приоритетов природоохранной деятельности экологических фондов, 
которое  должно осуществляться исходя из прогнозируемой доходной части 
бюджета. В условиях проводимой бюджетной децентрализации нужно 
тщательно разработать процедуры, обеспечивающие поступление стабильных 
и прогнозируемых финансовых средств на решение первоочередных 
экологических проблем в регионах.

Необходимость определения приоритетов и совершенствование 
деятельности экологических фондов связано, с одной стороны,  
с ограниченностью финансовых ресурсов, с другой – с необходимостью их 
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концентрации на важнейших направлениях природоохранной деятельности. 
Общие подходы по повышению эффективности экологической политики на 
уровне территориальной общины, в частности по формированию приоритетов 
деятельности экологических фондов, могут быть представлены в следующем.

1. Повышение контроля за эффективностью и прозрачностью 
использования бюджетных средств на экологические цели в рамках 
территориальной общины.

2. Постоянный мониторинг объемов финансовых ресурсов, которые 
могут быть направлены в экологическую сферу, учитывая наличие 
объектов повышенной опасности в регионах.

3. Ориентация на сбалансирование расходов на финансовое обеспечение 
охраны окружающей среды с предполагаемыми поступлениями  
в региональные бюджеты.

4. Изменение парадигмы использования средств на экологические 
нужды региона, что  предусматривает переход от механического 
привлечения средств в территориальный бюджет к системному 
управлению этими средствами путем создания системы региональных 
экологических фондов как структурных элементов Национального 
экологического фонда (предложения по его созданию рассматривались 
нами в предыдущих публикациях). Ориентация на финансирование 
конкретных мероприятий, направленных на поэтапное достижение 
стабилизации или улучшения состояния экологической ситуации 
рамках определенной территориальной общины.

5. Повышение эффективности использования заемных средств. 
Предполагает закрепление  на законодательном уровне использования 
долговых ресурсов исключительно на инвестиционные проекты. 

3. ВЫВОДЫ

Таким образом, по результатам анализа трансформации деятельности 
экологических фондов в Украине и, учитывая процессы аппроксимации, можно 
сделать следующие выводы.
1. В условиях децентрализации власти институциональное обеспечение 

деятельности экологических фондов Украины не отвечает новым 
евроинтеграционным вызовам и требует своего реформирования.

2. Современное состояние фондов охраны окружающей природной среды  
в Украине характеризуется не полностью реализованным потенциалом.  
К основным причинам низкой их эффективности, на наш взгляд, следует 
отнести:

Финансовое обеспечение экологической  политики Украины для интеграции...
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 – постоянный дефицит средств в местных бюджетах, что способствует 
использованию части средств экологических фондов по нецелевому 
назначению;
 – отсутствие организационных структур по управлению средствами фондов;
 – отсутствие согласованных в пределах соответствующего региона 
специальных экологических программ по возможному совместному 
использованию средств экологических фондов.

3. Обзор зарубежного опыта показывает, что экологические фонды созданы 
в большинстве стран с переходной экономикой. Однако существенным их 
отличием от украинских является юридический статус и независимость от 
бюджета. Экологические фонды  как юридические лица действуют в Польше, 
Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, России, Эстонии. 

4. Предлагается создание в Украине 3-уровневого внебюджетного 
Национального экологического фонда на правах юридического лица 
(используя опыт Польши) как возможного источника проведения 
аппроксимации, что будет способствовать:

 – созданию рыночной системы управления охраной окружающей 
природной среды в Украине с соответствующим финансовым и кадровым 
обеспечением;
 – определению юридического распорядителя природоохранных средств со 
всеми правами и обязанностями по использованию этих средств;
 – уменьшению количества экологических фондов и концентрации их 
средства на приоритетных направлениях, которые будут определяться 
соответствующими территориальными общинами.

5. Считаем, что проблема повышения административной и фискальной 
эффективности взимания экологических налогов, с одной стороны,  
и реформирования деятельности фондов охраны окружающей природной 
среды в Украине, с другой стороны, является одной из базовых  
в формировании источников финансирования природоохранной сферы в целом 
и аппроксимации к соответствующему законодательству ЕС. Финансовые 
источники для реализации экологической политики Украины находятся  
в пределах бюджетных отношений, причем мы не призываем к дополнительным 
ассигнованиям в нынешних сложных для государства условиях гибридной 
войны с Россией, а рассматриваем реформирование экологических фондов  
и использование экологического налога по их целевому назначению. Это станет 
положительным сигналом действенной реализации евроинтеграционной 
стратегии для наших европейских партнеров и значительно улучшит базовые 
условия для конструктивного диалога по организационной и технической 
поддержке национальной экологической политики Украины.

Ievgen Khlobystov, Valentyna Kolvakova
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA GMIN
W RAMACH GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NA PRZYKŁADZIE BIELSKA-BIAŁEJ 

Streszczenie: W artykule przedstawiono funkcjonowanie spółek z udziałem gminy Biel-
sko-Biała. Dla realizacji obowiązków nałożonych na samorząd, konieczne było wyposażenie 
go w mienie komunalne oraz utworzenie jednostek wykonujących te zadania. Zmiany syste-
mowe przyczyniły się do tego, że usługi komunalne coraz częściej są realizowane przez spółki 
kapitałowe z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

BUSINESS ACTIVITY GMINAS IN THE CONTEXT MUNICIPAL ECONOMY
FOR EXAMPLE BIELSKO-BIALA

Summary: The article presents the functioning of companies with the participation of 
community Bielsko-Biala. For the realization of the obligations imposed on local government, 
it was necessary equipping it with municipal property and the establishment of bodies carrying 
out these tasks. System changes have contributed to the fact that municipal services are increas-
ingly carried out by the company’s capital with the participation of local government units.

Słowa kluczowe: spółka komunalna, spółka kapitałowa, usługi komunalne, gospodarka 
komunalna, samorząd lokalny.

Keywords: municipal company, capital company, municipal services, municipal econo-
my, local government.

1. WSTĘP
Reformy systemowe zapoczątkowane w latach 90-tych, które doprowadziły  

w Polsce do reaktywowania instytucji samorządu terytorialnego, a następnie do 
ukształtowania się jego trójstopniowego podziału, spowodowały nowy podział za-
dań, kompetencji i własności publicznej pomiędzy państwem a samorządem teryto-
rialnym. Zgodnie z art. 15 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Ustrój terytorial-
ny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.”, a art. 16 
ust. 2 określa: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicz-
nej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd 
wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. 
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Realizując zadania publiczne, określone w ustawach samorządowych jako za-
dania własne, jednostki samorządu terytorialnego (JST) stały się nowymi podmio-
tami mającymi wpływ na rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie. Dysponując 
własnym majątkiem (przekazanym samorządowi terytorialnemu w procesie komu-
nalizacji mienia Skarbu Państwa) JST stały się przedsiębiorcami w celu realizacji 
nałożonych na nie zadań. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej określiła, iż działalność gospodarcza może być prowadzona przez JST w szcze-
gólności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. JST mogą 
również powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom 
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym oso-
bowości prawnej w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepi-
sów o zamówieniach publicznych.

Artykuł 16 Konstytucji precyzuje, że „Ogół mieszkańców jednostek zasadnicze-
go podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samo-
rząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.” W ramach decen-
tralizacji władzy najliczniejsze obowiązki przypisane zostały samorządom gminnym. 
Dla realizacji tych zadań niezbędne było wyposażenie jednostek samorządu teryto-
rialnego w mienie komunalne i powołanie podmiotów, wykonujących zadania po-
wierzone samorządowi. Są to jednostki działające w różnych formach organizacyjno-
-prawnych: jako jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki 
prawa handlowego. Proces zmian systemowych sprawił, że gospodarka komunalna 
obejmująca w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej w coraz 
szerszym zakresie jest realizowana w formie spółek kapitałowych.

2. GOSPODARKA KOMUNALNA JST
Ustawa o gospodarce komunalnej określiła zasady i formy wykonywania przez 

gminę zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-
rządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 
Artykuł 2 tej ustawy precyzuje, że takie działania mogą być prowadzone przez JST 
w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. 
Jednostki samorządowe mogą również powierzać wykonywanie zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w drodze umowy na zasadach 
ogólnych, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a także 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie [Ustawa o gospodarce komunalnej 1996: art. 3].

Działalność gospodarcza gmin w ramach gospodarki komunalnej...
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Gmina dla realizacji ciążących na niej zadań publicznych może tworzyć spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do 
takich spółek. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o tworzeniu spółki 
lub przystąpienia gminy do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich pozo-
staje rada gminy [Ustawa o samorządzie gminy 1990: art. 18]. Kapitałowe uczest-
nictwo gminy w spółkach handlowych jest przykładem prowadzenia przez gminę 
działalności gospodarczej. Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza działalność 
gospodarczą gmin poza sferą użyteczności publicznej tylko i wyłącznie poprzez 
udział w spółkach handlowych.

Konstytucja RP w art. 164 stanowi, że gmina jest podstawową jednostką samorzą-
du terytorialnego. Określa ogólnie jej zadania i obowiązki, a także źródła dochodów. 
Dokonanie podziału środków publicznych miedzy budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego oraz komunalizacja majątku służącego do realizacji ustawo-
wych zadań gmin przyczyniła się do rzeczywiste odrodzenia samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lo-
kalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gmi-
ny wyspecyfikowane w ustawie o samorządzie gminnym obejmują między innymi 
sprawy:

 ● ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przy-
rody oraz gospodarki wodnej,

 ● gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 ● wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysy-
pisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,

 ● lokalnego transportu zbiorowego,
 ● ochrony zdrowia,
 ● pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 ● gminnego budownictwa mieszkaniowego [Ustawa o samorzadzie gminy 1990: art. 7].
Od 01 stycznia 2010 roku ustawa o finansach publicznych [Ustawa o finansach 

publicznych 2009] wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicz-
nych: m.in. zostały zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych 
i zmieniono zakres działalności zakładów budżetowych. Ta forma organizacyjno-
-prawna dopuszczalna jest już tylko w jednostkach samorządu terytorialnego. Zgod-
nie z art. 14 ustawy o finansach publicznych zadania własne jednostki samorządu 
terytorialnego mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe w za-
kresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; dróg, 
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia 

Halina Łapińska
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w wodę, kanalizacji; usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych; wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych; zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego 
transportu zbiorowego; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; kul-
tury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń spor-
towych; pomocy społecznej; reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; utrzymywania różnych gatunków 
egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli 
zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego 
występowania; utrzymywania cmentarzy. 

W formie samorządowych zakładów budżetowych nie mogą funkcjonować jed-
nostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W celu realizacji zadań własnych JST wykorzystują najczęściej formę zakła-
du budżetowego, ale w coraz większym zakresie usługi komunalne są realizowane 
przez spółki kapitałowe. Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa [Informacja 
MSP… 2005: 36] na koniec 2004 r. w ramach podmiotów komunalnych funkcjo-
nowało 1.124 samorządowych zakładów budżetowych, 754 jednostki budżetowe  
i 1.942 spółki kapitałowe z udziałem kapitału JST (tabela 1). Na koniec 2014 roku 
usługi komunalne świadczyło już 3.070 spółek kapitałowych z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego.

Tabela 1. Podmioty komunalne wg form organizacyjno-prawnych na koniec roku

Rok Ogółem
Gospodarstwa
 pomocnicze

Jednostki 
budżetowe

Zakłady budżetowe
Spółki 

kapitałowe

2004 3 867 47 754 1 124 1 942

2005 4 173 44 902 1 247 1 980

2006 3 895 39 876 1 116 1 864

2007 4 065 0 903 1 157 2 005

2008 4 322 0 1 003 1 195 2 124

2009 5 129 0 1 445 1 571 2 113

2010 4 518 0 1 305 782 2 431

2011 4 727 0 1 223 795 2 709

2012 4 838 0 1 231 796 2 811

2013 5 094 0 1 364 799 2 931

2014 5 319 0 1 475 774 3 070

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Skarbu Państwa 
o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, http://bip.msp.gov.pl/bip/rapor-
ty-analizy/prywatyzacja-mienia-kom, [dostęp  09.04.2016 r.]

Działalność gospodarcza gmin w ramach gospodarki komunalnej...
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Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w przedsięwzięciach gospodar-
czych w różnych formach: jako bezpośredni kontrahenci podmiotów gospodarczych 
powiązani za pomocą umów, jako kreatorzy warunków prowadzenia gospodarki ko-
munalnej, jak również jako zarządzający i właściciele podmiotów gospodarczych. 
JST różnią się pomiędzy sobą wielkością, jak i zasobnością w środki finansowe. 
Wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia gospo-
darki komunalnej przez JST są trudne do jednoznacznego określenia. Wybór najko-
rzystniejszej formy zależy od konkretnej, lokalnej sytuacji i stanowi ważny element 
polityki gospodarczej władz samorządowych. Działania władz samorządowych po-
winny zatem skupiać się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które zarówno zapew-
niałyby świadczenie usług komunalnych na właściwym poziomie, jak i wzmacniały 
przedsiębiorstwa lokalne, nie naruszając jednocześnie równowagi na rynku, nie przy-
czyniając się do rozwoju zachowań korupcyjnych oraz nie przekreślając możliwości 
przyciągnięcia kapitału z zewnątrz. Niezwykle ważne jest więc w jaki sposób działają 
komunalne podmioty gospodarcze, bowiem za ich pośrednictwem władze lokalne, 
mogą – korzystnie lub niekorzystnie – wpływać na lokalny rozwój gospodarczy.

3. SPÓŁKI KAPITAŁOWE Z UDZIAŁEM JST 
Jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług mogą zawiązywać 

spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przystępować 
do takich podmiotów. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdują najszersze 
zastosowanie przy organizacji małych i średniej wielkości przedsięwzięć gospodar-
czych, co czyni tę formę szczególnie atrakcyjną dla działalności komunalnej. Od 
1997 r. liczba spółek kapitałowych znacząco wzrosła, co było efektem wejścia w 
życie ustawy o gospodarce komunalnej, która wprowadziła przepis stanowiący, że 
wszystkie przedsiębiorstwa komunalne działające dotychczas pod rygorami ustawy 
o przedsiębiorstwach państwowych, z dniem 1 lipca 1997 r. z mocy prawa stały się 
spółkami kapitałowym (jeśli rady gmin nie postanowiły do 30 czerwca 1997 r. o wy-
borze dla nich formy organizacyjno-prawnej lub o ich prywatyzacji).

Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa o przekształceniach i prywatyzacji mie-
nia komunalnego przedstawia zakres działań jednostek samorządowych w formie 
spółek kapitałowych (tabela 2). Corocznie przybywa kilkanaście spółek handlowych 
z udziałem kapitału samorządu terytorialnego. W 2010 r. przybyło 318 spółek ogółem,  
a w 2011 r. – 278, co było m. in. efektem zlikwidowania gospodarstw pomocniczych.

Jednostki samorządowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zaspokajanie po-
trzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Zmiany form organizacyjno-prawnych 
przedsiębiorstw komunalnych poprzez tworzenie spółek kapitałowych nie zmniej-
szają zakresu odpowiedzialności JST w dziedzinie świadczenia usług komunalnych. 
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Podstawowe potrzeby zbiorowe zaspokajane są przy wykorzystaniu infrastruktury 
technicznej będącej w posiadaniu jednego podmiotu na określonym terenie. Cechy 
lokalnego rynku usług użyteczności publicznej jako monopolu naturalnego oraz jego 
wielkość determinują pozycję podmiotu świadczącego usługi komunalne. W warun-
kach pełnej odpowiedzialności za ciągłość i jakość świadczonych usług JST nie chcą 
rezygnować z bieżącego nadzoru nad działalnością tego typu podmiotów komunal-
nych. Wybór formy organizacji usług komunalnych jest elementem polityki JST. Przy 
uchwalaniu cen i taryf na usługi komunalne ścierają się ze sobą zazwyczaj dwie racje: 
polityczne i ekonomiczne. 

Tabela 2. Spółki z udziałem kapitału samorządu terytorialnego
wg form prawnych w latach 2004 – 2014 (stan na koniec roku)

Wyszczególnienie Spółki kapitałowe
w tym:

Spółki akcyjne Spółki z o. o.

2004 1 942 188 1 754

2005 1 980 191 1 789

2006 1 864 166 1 698

2007 2 005 194 1 811

2008 2 124 210 1 914

2009 2 113 314 1 799

2010 2 431 373 2 058

2011 2 709 397 2 312

2012 2 811 409 2 402

2013 2 931 419 2 512

2014 3 070 431 2 639

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Skarbu Państwa 
o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, za poszczególne lata.

Władze lokalne, mimo złożonych uwarunkowań, konsekwentnie prowadzą 
przekształcenia podmiotów komunalnych w kierunku dostosowania do warunków 
gospodarki rynkowej. Infrastruktura komunalna stanowi istotny czynnik zarówno 
funkcjonowania, jak i rozwoju każdej miejscowości, warunkuje bowiem sprawne 
funkcjonowanie całego organizmu miejskiego. JST zdają sobie sprawę, że w celu 
poprawy efektywności i sprawniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych ludności, 
przy równoczesnym niedoborze środków na inwestycje w infrastrukturę komunalną, 
odpowiednia organizacja i regulacja rynku usług komunalnych oraz wybór właściwej 
formy dla podmiotów komunalnych stanowi ważne narzędzie rozwoju usług komu-
nalnych. Oznacza to potrzebę wypracowania takiego instrumentarium oddziaływania 
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na podległe podmioty i systemy zarządzania, aby realizacja celów samorządu była 
zgodna z oczekiwaniami i zamierzeniami społeczności lokalnej. Strategie JST w za-
kresie przekształceń w gospodarce komunalnej powinna prowadzić do: 

 ● zapewnienia powszechnej dostępności do korzystania z usług komunalnych o od-
powiednim standardzie (określenie norm jakościowych różnych usług), 

 ● minimalizacji obciążenia gospodarstw domowych korzystaniem z usług komu-
nalnych, w warunkach odpłatności za korzystanie z tych usług.

Tabela 3. Zmiany kapitałowe w sektorze komunalnym w 2014 roku

Wyszczególnienie
Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Sp. z o. o .)

Spółka 
akcyjna 
(S.A.)

Liczba spółek 2.639 431

Utworzono lub przystąpiono do nowych spółek 22 1

Spółki utworzone w miejsce 
zlikwidowanych zakładów budżetowych

7 0

Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe 13 0

Przekształcenie jednostek budżetowych w spółki kapitałowe 1 0

Przekształcenie Sp. z o. o .w S.A. 2 2

Zbycie udziałów/akcji 11 4

Umorzono udziały w sp. z o.o. 5 -

Likwidacja, upadłość spółek 20 9

Podwyższenie kapitału zakładowego 157 37

Obniżenie kapitału zakładowego 10 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Skarbu Państwa 
o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, Warszawa 2014, s. 16-17.

Formy organizacyjno-prawne zapewniające podmiotom komunalnym samodziel-
ność finansową i niezależność zarządzania są najlepszym rozwiązaniem organizacyj-
nym, umożliwiającym efektywne wykorzystanie środków i minimalizację kosztów 
usług. Przekształcenie podmiotów komunalnych w spółki kapitałowe ułatwia ich 
restrukturyzację, prowadzenie inwestycji oraz ewentualne pozyskiwanie inwestorów

W 2014 roku JST wykazały udział w 3.070 spółkach kapitałowych, w tym  
w 2.639 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W trakcie tego roku utworzono 
lub przystąpiono do istniejących już sp. z o.o. w 22 przypadkach, w tym w 13 przy-
padkach były to spółki z wyłącznym udziałem kapitałowym jednostek samorządo-
wych. Ponadto, w wyniku przekształceń podmiotów z sektora finansów publicznych 
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przybyło 7 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z przekształcenia zakładów 
budżetowych, 1 spółka z przekształcenia jednostki budżetowej oraz 13 spółek z prze-
kształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tym samym 
roku z zasobów JST ubyło 28 spółek tego typu na skutek: zakończenia likwidacji lub 
upadłości (5 podmiotów), udostępnienia osobom trzecim poprzez sprzedaż udziałów 
w 6 spółkach z udziałem samorządu oraz połączenia 1 spółki z inną spółką z ograni-
czoną odpowiedzialnością, przekształcenia 2 spółek w spółkę akcyjną oraz podziału  
1 spółki na dwie odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Konstrukcja 
spółki akcyjnej bardziej odpowiada działalności prowadzonej na większą skalę, wy-
magającej znacznych nakładów finansowych, a proces jej tworzenia jest bardziej 
złożony niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z informacji 
przekazanych do Ministerstwa Skarbu Państwa przez JST wynika, że w 2014 r. funk-
cjonowały 431 spółki akcyjne z ich udziałem. W omawianym roku powstała jedna 
spółka akcyjna – Miejski Klub Sportowy Będzin S.A. Natomiast ubyło 5 spółek ak-
cyjnych na skutek zakończenia likwidacji lub upadłości (3) i udostępnienia osobom 
trzecim poprzez sprzedaż (2).

Tabela 4. Liczba spółek kapitałowych w Polsce – stan na 31.12. 2010 i 2014

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2014 %

1 spółki kapitałowe ogółem 261 733 356 030 136,03%

2 w tym spółki z udziałem JST 2 431 3 070 126,29%

3 udział % 0,93% 0,86% 92,84%

4 sp. z o. o. 252 411 345 135 136,74%

5 w tym spółki z udziałem JST 2 058 2 639 128,23%

6 udział % 0,82% 0,76% 93,78%

7 S. A. 9 322 10 895 116,87%

8 w tym spółki z udziałem JST 373 431 115,55%

9 udział % 4,00% 3,96% 98,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospo-
darki narodowej w rejestrze REGON, 2014 r.”, GUS, Warszawa 2015, s.35

Na tle działających w Polsce wszystkich spółek kapitałowych ich liczba  
z udziałem JST lub samorządowych osób prawnych nie jest wielka – nie przekracza 
1%, ale w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi prawie 4% 
(tabela 4).
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4. UDZIAŁ GMINY BIELSKO-BIAŁA 
W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

Władze samorządowe Bielska-Białej w przeszłości rzadko podejmowały decyzję 
o sprzedaży przedsiębiorstw komunalnych. Postępujące od lat 90. zmiany systemo-
we sprawiły, że wprowadzono zmiany organizacyjno-prawne w tych przedsiębior-
stwach, przekształcając je w spółki prawa handlowego. To zapoczątkowało zaanga-
żowanie kapitału prywatnego w gospodarkę komunalną w Bielsku-Białej, jednakże 
samorząd nadal jest akcjonariuszem lub udziałowcem w tych spółkach [Łapińska, 
2012, s. 269]. Aktualnie  Gmina Bielsko-Biała jest właścicielem lub współwłaścicie-
lem, w różnym stopniu 13 spółek prawa handlowego (tabela 5). 

Tabela 5. Udziały Gminy Bielsko-Biała w spółkach prawa handlowego – stan na 
31.12.2015 r.

Lp. Nazwa spółki
Liczba akcji/

udziałów 
Gminy

Wartość nominalna 
akcji/udziałów 
Gminy (w zł)

Udział Gminy 
w kapitale 

zakładowym (%)

Kapitał 
zakładowy

1 „ZIAD Bielsko-Biała” S.A. 232 948 23 294 800 100% 23 294 800

2 „Zakład Gospodarki Odpadami” S. A. 141 115 14 115 600 100% 14 115 600

3
„Bielsko-Bialskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o.
24 911 12.455.500 100% 12.455.500

4 „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 3 968 1 984 000 100% 1 984 000

5
Przedsiębiorstwo Komunalne

„Therma” Sp. z o.o.
52 368 26 184 000 97,87% 26 754 000

6
„Bielski Fundusz Poręczeń
Kredytowych” Sp. z o.o.

3 000 3 000 000 75,76% 3 960 000

7 T.S. Podbeskidzie S.A. 32 750 3 275 000 65,00% 5 038 500

8
„Beskidzki Hurt

Towarowy” S.A.
3 999 3 999 000 64,81% 6.170.000

9
„Agencja Rozwoju
Regionalnego” S.A.

22 138 2 213 800 62,30% 3 553 500

10 „Aqua” S.A 6 636 607 106 185 712 51,10% 207 791 936

11
„SITA Zakład

Oczyszczania Miasta” S.A.
49 609 4 960 900 38,98% 12 726 400

12
Bielsko-Bialskie Towarzystwo 

Sportowe S.A.
10 1 000 1,00% 100 000

13 Bialski Klub Sportowy S.A. 10 1.000 0,10% 1 000 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze strony Urzędu Miasta Bielsko-
-Biała, http://um.bielsko.pl/ z dnia 02.04.2016 r.
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W przypadku czterech spółek Gmina obejmuje 100% kapitału zakładowego („Zie-
leń Miejska” Sp. z o.o., „Zakład Gospodarki Odpadami” S. A., „ZIAD Bielsko-Biała” 
S.A. i „Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o.).

„Zieleń Miejska” Spółka z o.o. prowadzi działania w następujących zakresach: 
związanych z obsługą terenów zielonych, związanych z produkcją roślin ozdobnych 
– szkółkarstwo, związanych z cmentarzami komunalnymi, związanych z lasem ko-
munalnym [www.zielen… 2016].

Od 1991 r. gospodarką odpadami (tj. odbiorem i unieszkodliwianiem) na tere-
nie miasta Bielska-Białej zajmował się Zakład Oczyszczania Miasta jako zakład bu-
dżetowy Gminy Bielsko-Biała. 16 lipca w 1999 roku Rada Miejska Bielska-Białej 
Uchwałą nr XVI/182/99 wyraziła wolę utworzenia spółki akcyjnej pod firmą „Zakład 
Gospodarki Odpadami”, której przedmiotem działalności była przede wszystkim bu-
dowa, utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz obiektów służących do 
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów. W dni 10 stycznia 2000 roku nastą-
piło zarejestrowanie Spółki w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, a od 1 lutego 
2000 r. Spółka rozpoczęła realizację zadań gospodarczych, do których została powo-
łana. W 2001 roku władze miasta Bielska-Białej podpisały umowę ze spółką ASMA-
BEL należącą do firmy SITA Polska i powstała firma SITA Zakład Oczyszczania 
Miasta S.A., która zajęła się odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Biel-
ska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Głównym przedmiotem działalności Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. jest zagospodarowywanie i unieszkodliwianie odpadów. 
Równocześnie Spółka zarządza i eksploatuje składowiska odpadów komunalnych, 
a także zajmuje się odzyskiem odpadów nadających się do wtórnego wykorzystania 
[www.zgo… 2016].

„ZIAD” Bielsko-Biała S. A. zajmuje się doskonaleniem zawodowym w zakre-
sie energetyki, informatyki i automatyki oraz działalnością wystawienniczą, targową 
i hotelarsko – turystyczną. Historia firmy pokrótce wygląda następująco:

 ● 1 czerwca 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu 
Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycz-
nego szkolenia energetyków,

 ● 1 stycznia 1986 roku ośrodek zmienił nazwę – został przekształcony w Zakład 
Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego – w skrócie ZIAD,

 ● 1 stycznia 1989 roku ZIAD stał się przedsiębiorstwem państwowym,
 ● 1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi 
zakładami państwowymi,

 ● 1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany,
 ● 1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną, w której 100% udziału ma Gmina 
Bielsko-Biała.
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Główne obszary działalności firmy to: organizacja targów, wystaw i konferencji, 
kursów i szkoleń, przewozy koleją linową na Szyndzielnię, obsługa ośrodka rekre-
acyjno-narciarskiego „Dębowiec”, usługi hotelowe, usługi informatyczne, działal-
ność w komitecie automatyki elektroenergetycznej, wynajem pomieszczeń na dzia-
łalność usługową i magazynową [www.ziad…, 2016].

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 1999 
roku zarządza własnymi zasobami. Zgodnie z ustawą o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego [Ustawa o niektórych formach… 1995: art. 
27]. Towarzystwo może: „(...) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nie-
ruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności”. 
Spółka od 2012 roku zarządza również wspólnotami mieszkaniowymi, zajmuje się 
zarządem i eksploatacją budynków oraz wynajmem mieszkań. Celem powołania do 
życia BB TBS było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych bielszczan poprzez budo-
wę mieszkań na wynajem [tbs.bielsko… 2016].

W kolejnej spółce – Przedsiębiorstwie Komunalnym „Therma” Sp. z o. o. Gmina 
ma prawie 98% udziałów o wartości 26.184.000zł. Przedmiotem działania Spółki na 
terenie Gminy Bielsko-Biała jest: zakup, przesył i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła 
na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w nośniku 
wodnym; produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła w kotłowni gazowo-olejo-
wej oraz w kotłowniach gazowych; prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych 
w zakresie sieci, węzłów cieplnych i urządzeń ciepłowniczych; prowadzenie obsługi 
instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych w obiektach odbiorców; prowadze-
nie kompleksowo usług związanych z modernizacją układów ciepłowniczych zarów-
no dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiektów 
przemysłowych [www.therma… 2016].

W kolejnych pięciu spółkach Gmina jest udziałowcem strategicznym, posiadając 
ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym. Dotyczy to następujących spółek: 

 ● Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.,
 ● T.S. Podbeskidzie S.A.
 ● „Beskidzki Hurt Towarowy” S.A.
 ● Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 ● „Aqua” S.A.
Zadaniem Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jest pomoc 

przedsiębiorcom w uzyskaniu dostępu do kredytów. Fundusz powstał w styczniu 
2002 z inicjatywy Gminy Bielsko-Biała, która jest też właścicielem 76% udziałów  
w Spółce a pozostałe 24% należy do Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym 
celem działania Funduszu jest pomoc w dostępie do instrumentów dłużnych (kredyt, 
pożyczka) dla firm z terenu Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. Pomoc ta realizowana 
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jest poprzez poręczenia zobowiązań finansowych, zaciąganych przez mikro, małych 
lub średnich przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. 
Kapitał poręczycielski Funduszu w wysokości 8,96 mln umożliwia udzielanie porę-
czeń w maksymalnej wysokości 448 tys zł. [www.bfpk… 2016].

Beskidzki Hurt Towarowy S.A. prowadzi na terenie należącym do Spółki hur-
towy handel produktami spożywczymi i przemysłowymi. Poprzednikiem prawnym 
Spółki była Beskidzka Giełda Hurtowa Spółka z o. o., utworzona 29 lutego 1996 
roku. Od października 2002 r. przedsiębiorstwo to funkcjonuje jako Beskidzki Hurt 
Towarowy Spółka Akcyjna. Kapitał spółki powstał dzięki wkładom pieniężnym 
Skarbu Państwa, gmin z dawnego województwa bielskiego, rolników, producentów, 
hurtowników i innych podmiotów oraz aportom nieruchomości wnoszonym przez 
Skarb Państwa i Gminę Bielsko – Biała. 

Aktualna struktura kapitału akcyjnego to: 64,8% – Gmina Bielsko-Biała, 28,9% – 
Skarb Państwa, 4,4% – osoby fizyczne, 1,1% – gminy z terenu województwa śląskie-
go i małopolskiego, 0,8% – podmioty gospodarcze i spółdzielnie [www.bth… 2016].

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała (Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie) to klub pił-
karski z Bielska-Białej, powstały w obecnej formie 11 lipca 1997 w wyniku fuzji sekcji 
piłkarskiej BBTS Włókniarz Bielsko-Biała i DKS Inter Komorowice, oraz powstałego 
w 1995 Dzielnicowego Klubu Sportowego Komorowice, a także innych bielskich klu-
bów, m.in. Interu Bielsko-Biała, Białej Lipnik i Włókniarza Bielsko-Biała. Po uzyska-
niu awansu do Ekstraklasy podjęto działania konieczne dla uzyskania licencji na grę 
w najwyższej klasie rozgrywkowej na sezon 2011/2012, w tym utworzenie spółki ak-
cyjnej TS Podbeskidzie S. A. Aktualna struktura własnościowa TS Podbeskidzie S.A.: 
Gmina Bielsko-Biała – 65%, Murapol SA – 35% [pl.wikipedia… 2016].

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zajmuje się pomocą i doradztwem dla samorzą-
dów gminnych i powiatowych, wspieraniem rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw 
poprzez pozyskiwanie środków unijnych. Misją Agencji jest inicjowanie, organizowa-
nie i wspieranie rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego oraz jego 
promocja w kraju i za granicą. Jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjo-
nariuszami obok Gminy Bielsko-Biała są: samorząd województwa śląskiego, Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A. oraz banki i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje: promocję regionu i jego poten-
cjału gospodarczego; kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Kra-
jowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne 
doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe; 
usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw; wspieranie rozwoju nowych przed-
siębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii; dzia-
łalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej; działalność 
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konsultingową; działalność szkoleniową i edukacyjną; realizację projektów międzyna-
rodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Horyzont 20-20 
oraz COSME; pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami [www.arrsa… 2016].

W 1975 roku powstało województwo bielskie, w wyniku czego funkcjonujące Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przekształcone w Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bielsku-Białej, które swoim 
obszarem działania objęło całe województwo bielskie. W marcu 1990 roku Urząd Miej-
ski w Bielsku-Białej, 26 przedsiębiorstw państwowych oraz osoby fizyczne, założyły 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. Celem spół-
ki było zgromadzenie niezbędnych środków koniecznych do rozbudowania systemu wo-
dociągowo-kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków dla Bielska-Białej. Rejestracja sądo-
wa Spółki „AQUA” nastąpiła 9 kwietnia 1990 r. natomiast w maju 1990 r. zmianie uległa 
nazwa spółki na Przedsiębiorstwo Komunalne „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. W listo-
padzie 1990 roku wojewoda bielski wszczął postępowanie przygotowawcze w sprawie 
podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej 
i wydzielenia majątku gmin, a Rada Miasta Bielsko-Biała podjęła uchwałę o wniesieniu 
aportem do Spółki „AQUA” skomunalizowanego na terenie miasta mienia wodociągo-
wo-kanalizacyjnego. W czerwcu 1991 roku wojewoda bielski zarządził komunalizację 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej przekazu-
jąc mienie na rzecz gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Kęty, Kozy, Porąbka, 
Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Od lipca 1991 roku Gmina Bielsko-Biała powie-
rzyła zarząd nad urządzeniami i siecią wodociągowo-kanalizacyjną Spółce „AQUA”. 
Głównym zadaniem spółki „AQUA” S.A. jest dostarczanie zdrowej wody do picia dla 
mieszkańców miast: Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice oraz gmin: Andrychów, 
Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Po-
rąbka i Wilkowice. Spółka prowadzi także hurtową sprzedaż wody dla miast: Andry-
chów, Czechowice-Dziedzice, Kęty oraz dla gminy Bestwina [www.aqua… 2016].

„Sita” Zakład Oczyszczania Miasta S.A. prowadzi działalność w zakresie wywo-
zu odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, w tym zawierających 
azbest. Początki tej firmy sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to po-
wstało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO), które po 20 latach przekształ-
ciło się w Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (MPTS). Od 1991 roku firma 
działała jako zakład budżetowy Gminy Bielsko-Biała pod nazwą Zakład Oczyszczania 
Miasta, który w 1998 r. przekształcony został w spółkę akcyjną. W grudniu 2001 roku 
podpisano umowę pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a spółką ASMABEL należącą do 
firmy SITA Polska, na podstawie której SITA posiada 61% akcji w tej spółce, natomiast 
Gmina Bielsko-Biała – 39%. W związku z tym od 11 lutego 2003 roku nazwa firmy 
brzmi: SITA Zakład Oczyszczania Miasta Spółka Akcyjna [www.sita… 2016].
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W pozostałych kapitałach zakładowych spółek udział Gminy oscyluje wokół 1%. 
Szczególny charakter mają trzy podmioty, które są spółkami sportowymi: T.S. Pod-
beskidzie S.A. – klub piłkarski, Bialski Klub Sportowy S.A. prowadzący drużynę 
grających w ekstraklasie siatkarek oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe 
S.A. prowadzi męską drużynę siatkarzy, która również jest w ekstraklasie.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Siatkarz – Original” powstało w 1999 
roku. W 2008 roku klub zmienił nazwę na „BBTS” Bielsko-Biała. W czerwcu 2013 roku 
władze PLPS2 podjęły decyzję o rozszerzeniu PlusLigi do 12 zespołów. Wtedy też powo-
łano spółkę akcyjną, której większościowym właścicielem jest TS BBTS Bielsko-Biała. 
Tym samym do grona drużyn siatkarskiej ekstraklasy dołączył BBTS Bielsko-Biała.

Wartość akcji i udziałów Gminy Bielsko-Biała spółkach prawa handlowego we-
dług stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. to 201.670.312 zł. W roku 2015 Gmina Biel-
sko-Biała sprzedała akcje spółek:  Zakładu Przemysłu Wełnianego „Merilana” S.A. 
– o wartości 4.610zł i Zakładu Technicznego „Eltech” S.A – o wartości 16.735zł 

5. ZAKOŃCZENIE
Władze samorządowe bardzo często muszą podjąć decyzję odnośnie pojawiają-

cych się takich problemów, jak np.: 
 ● nacisk lokalnych środowisk na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców 
w dziedzinach, w których nie ma chętnych do prowadzenia działalności gospo-
darczej – jest to na ogół równoznaczne ze zmuszeniem władz do podjęcia dzia-
łalności nierentownej; 

 ● osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy potrzebą osiągania zysku, a możliwościa-
mi podnoszenia cen za świadczenie usług komunalnych; 

 ● właściwy dobór instrumentów wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego.
Spółki kapitałowe z udziałem JST są równoprawnymi, w stosunku do prywatnych 

podmiotów, uczestnikami życia gospodarczego, a ich struktura organizacyjna sprzy-
ja bardziej efektywnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu majątku komunalnego. 
Komercyjny charakter spółek kapitałowych sprawia, że dywidendy z zysku stanowią 
potencjalne źródło dochodów JST. Nie można jednak pominąć istotnego faktu, że 
celem samorządu lokalnego jest realizacja powierzonych zadań, świadczenie usług 
publicznych, a nie prowadzenie działalności gospodarczej.

Spośród 13 spółek, w których Gmina Bielsko-Biała ma udziały, w sześciu przy-
padkach można mieć uwagi co do zasadności angażowania środków publicznych w 
taką działalność. Szczególnie dziwi 65% udział w spółce sportowej TS Podbeskidzie 
S.A., czy 100% zaangażowanie w spółkę „ZIAD Bielsko-Biała” S.A. Najbardziej 

2 Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA (PLPS SA) – polska spółka akcyjna, organizująca i prowadzą-
ca rywalizację dla zawodowych klubów siatkarskich (męskich i żeńskich) w Polsce.
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efektywne z ekonomicznego punktu widzenia byłoby zmniejszenie udziału Gminy  
w tych spółkach lub pełne ich sprywatyzowanie. Sprzedaż tych firm mogłoby wspo-
móc finansowanie realizowanych w gminie inwestycji.

Literatura:
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r – Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483.
2. Łapińska H., Funkcjonowanie spółek z udziałem gminy na przykładzie Bielska-Białej, 

DIAGNOSTIKA PODNIKU, CONTROLLING A LOGISTIKA, ZBORNÍK PRED-
NÁŠOK A PRÍSPEVKOV; Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 
poz.236, z późn. zm).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

póź. zm.

Źródła internetowe:
1. http://nowa.arrsa.pl/ [dostęp  04.04.2016 r.]
2. http://www.bfpk.pl/nowa/ [dostęp  07.04.2016 r.]
3. http://www.sita.bielsko.pl/ [dostęp  07.04.2016 r.]
4. http://tbs.bielsko.pl/web/ [dostęp  06.04.2016 r.]
5. http://www.bht.com.pl/ [dostęp  06.04.2016 r.]
6. http://um.bielsko.pl/ [dostęp  04.04.2016 r.]
7. http://www.aqua.com.pl/ [dostęp  04.04.2016 r.]
8. Informacji Ministerstwa Skarbu Państwa o przekształceniach i prywatyzacji mienia komu-

nalnego, Warszawa ,.http://www.msp.gov.pl/ [dostęp  02.04.2016 r.]
9. Zawadzki, E., Infrastruktura techniczna i społeczna wsi; http://biurose.sejm.gov.pl/ [do-

stęp  04.04.2016 r.]

Dr Halina Łapińska
Wyższa Szkoła Finansow i Prawa w Bielsku-Białej
Wydział Finansow i Technik Informatycznych
Bielsko-Biała, ul. Tańskiego 5
e-mail:hlapinska@wsfip.edu.pl.

Halina Łapińska



73

Inessa Sytnik
Artem Stopochkin
Natalia Zemlianska 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
IN POLAND: 

FINANCIAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract: The paper proved that the industrial enterprises constitute the foundation of 
the national economy in Poland. It was found that the level and prospects of development of 
industrial enterprises determine the economic stability in the country and the level of social 
security of the population. The main financial indicators of the industrial enterprises in Poland 
were analyzed and the environment of their operation was studied. The findings of the research 
identified the most promising countries for the economic partnership with Poland. In order to 
assess the effectiveness of development directions of economic partnership of Poland on the 
international arena it has been proposed to apply the methodical approach, the use of which 
will reveal the raising and lowering phases of the economy of potential partner countries with 
the exact dating of the turning points of the economic cycle and, based on the building of lead-
ing indicators system to develop appropriate development management model of industrial 
companies in Poland.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE:
PROBLEMY FINANSOWE I PERSPEKTYWY

Streszczenie: W artykule uzasadniono, że fundamentem rozwoju gospodarki polskiej są 
przedsiębiorstwa przemysłowe. Stwierdzono, że poziom rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych 
wyznacza poziom stabilności gospodarczej w kraju oraz poziom zabezpieczenia społecznego. 
Przeprowadzono analizę głównych wskaźników finansowych polskich przedsiębiorstw przemy-
słowych oraz badanie ich otoczenia. Zgodnie z wynikami analizy zidentyfikowano kraje najbar-
dziej obiecujące dla współpracy gospodarczej z Polską. W celu oceny skuteczności kierunków 
rozwoju współpracy gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, opracowano podejście me-
todyczne, które ujawnia fazy wzrostu i załamania gospodarczego w krajach potencjalnych partne-
rach z precyzyjnym datowaniem punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Przedstawione po-
dejście metodyczne pozwala na podstawie kształtowania systemu wskaźników wyprzedzających 
zbudować odpowiedni modeli zarządzania rozwojem przedsiębiorstw przemysłowych Polski.

Keywords: enterprises, development, methodical approach, indicators, model.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, rozwój, podejście metodyczne, wskaźniki, model.
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1. INTRODUCTION
The current stage of development of global economic processes is characterized by 

a permanently existing instability of the financial and commodity markets, whereas na-
tional economies are closely included in the system of international financial-industrial 
relations. Meanwhile, a peculiar form of protection of national economies against the 
global instability is the formation of regional international unities, which, when func-
tioning effectively, can play a leading role in the global political and economic arenas. 
However, the importance of individual countries both in regional integrative unions and 
in the global economic and political processes depends on the development level and 
the stability margin of their national socio-economic systems.

It goes without saying that enterprises form the basis, the fundamental principle of any 
national economy. Enterprises operate in the field of commodity-money relations; they 
reflect the price progression of the created product at all stages of the reproduced process. 
It is also known that the revenue is generated and the initial distribution of the newly 
created price takes place exactly at the enterprise level. At this point, the expanded pro-
duction process is carried out and the material basis of the entire system of the country’s 
national economy is formed. The degree of development of enterprises is dependent upon 
economic stability in the country, the state of its social sphere and, ultimately, the political 
significance of the country on the world stage. Thus, it is relevant to conduct research of 
the current state of the manufacturing enterprises in Poland and determine the prospects of 
their development under the influence of the contemporary geopolitical transformations.

2. THE FINANCIAL ANALYSIS 
OF THE MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND 

AND THEIR EXTERNAL ENVIRONMENT OF OPERATION
The basis for the foundation of paths for further transformation of any object of 

research is the identification of indicators of its development. The main developmental 
quotients of enterprises are their revenues and expenses, as well as the financial per-
formance in the main, financial and other types of activity. The analysis of the given 
figures allows to reveal the most important interconnections in the factor system of the 
economic development of enterprises. Therefore, the listed indicators can be defined as 
the main indicators of the enterprise performance effectiveness (see Table 1).

The conducted research shows a steady increase in revenues from total activity of 
the Polish industrial enterprises during the study period. The revenues from total activ-
ity increased by 50.371 mln zl in 2014 compared with the previous 2013, by 413.234 
mln zl compared to 2010, and by 86%, in 2005 which amounted to 1.128.334 mln zl. 
The costs of obtaining revenues from total activity increased during the analyzed period 
by 1.87 times, which was 2,217359 mln zł (from 1.250.067 mln zl in 2005 to 2.337.426 
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mln zl in 2014). Net fi nancial result of Polish enterprises in 2014 compared to 2005 
increased by 75%, which amounted to 38.749 mln zl. Thus, over the past 10 years at the 
Polish industrial enterprises it is possible to see the steady growth of investments, in-
come and fi nancial results from operations and fi nancial performance (Table. 1, Fig. 1).

Table 1. Financial result of Polish enterprises

Specification 2005 2010 2013 2014

Revenues from total activity,  mln zl 1314631 2029731 2392594 2442965

Costs of obtaining revenues from total activity, mln zl 1250067 1922052 2284485 2337426

Gross financial result, mln zl 64964 107489 108113 105686

Obligatory encumbrances ongross financial result, mln zl 13554 18043 16006 15527

Net financial result, mln zl 51410 89446 92107 90159

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015) 

In the next stage of the analysis it is necessary to determine the effectiveness of the 
functioning of fi nance at Polish enterprises. The conducted research leads to the conclu-
sion that the enterprises are characterized by low return on invested capital. The fi gure of 
cost level indicator shows that each invested zloty brings about 5 groszy income. Profi t-
ability Gross turnover is also on the level of 4-5%, as turnover profi tability rate gross was 
4.3%, in 2014 and its maximum value for this period was 5.3% in 2010. Accordingly, the 
turnover profi tability rate net has even lower values. In 2014 it was 3.7%, which means 
that the net fi nancial result of invested 100 zloty is only 3 zloty 70 groszy income. It 
should be noted that this low profi tability of Polish enterprises takes place against the 
reduction of tax pressure on businesses. Thus obligatory encumbrances on gross fi nan-
cial result declined in 2014 compared with the previous 2013 year by 479 mln zloty, in 
comparison to 2010 by 2,516 mln zloty. In 2005 the value of this indicator amounted to 
almost 21% of the gross fi nancial result, and in 2014 less than 15% (Table. 1, Fig. 2).

Figure 1. Growth rates, revenues, costs and fi nancial result of enterprises by 2005 (%)

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)  

Development of industrial enterprises in Poland: fi nancial problems and prospects
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Figure 2. Economic relations in enterprises (%)

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015) 

Having analyzed the fi nancial solvency of the Polish enterprises, it can be con-
cluded that it is currently at suffi cient level as the total solvency ratio is about 1.5 for 
the entire period under study (Table 2).

Table 2. Corporate fi nancial solvency analysis

Specification 2005 2010 2013 2014

Current assets of enterprises, mln zl 394340 663259 737915 768734
Short-term liabilities of enterprise, mln zl 288595 451150 523092 519204

Solvency ratio of corporates 1.37 1.47 1.41 1.48

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

Thus, the conducted studies make it possible to jump to the conclusion that Polish 
manufacturing enterprises are characterized by fi nancially stable condition, though 
their profi tability level is low.

Certain economic relations and interconnections, which emerge during the func-
tioning of enterprises, express the essence of the fi nancial-economic activity of en-
terprises, maintaining the price progression of gross domestic product. Given the fact 
that enterprises do not make a closed system, it is necessary to analyze the external 
environment in which they operate. It is possible to divide the external environment 
into two domains: macroeconomic domain and global domain. Each of these domains 
forms both positive and negative factors of enterprise development.

Within the analyzed period, the Polish economy is characterized by stable de-
velopment, yet not very high growth rates. Therefore, the chain growth rate of GDP 
(Gross domestic product) amounted to 1.7% in 2013, and to 3.4% in 2014, however, 
during the entire analyzed period from 2005 to 2014, the GDP growth in Poland amo-
unted to 41%. In addition, during the entire analyzed period it is possible to observe 

Inessa Sytnik, Artem Stopochkin, Natalia Zemlianska 



77

the constant increase in sold production of industry (9% in 2010, 1.8 in 2013, 3.1 in 
2014). The growth processes in the Polish economy take place against the backgro-
und of the growth of currency in circulation (monetization ratio in 2005 was 43%, and 
in 2014 it already amounted to 62%), which is accompanied by the growth of deposits 
of enterprises (by 126% or 126.13 millions of zlotys in 2014 as compared to 2005) 
and by a low inflation rate (1.7% – 2010, 1.2% – in 2013, 0.6% – 2014).

During the analyzed period, the volumes of sold production of industry are 70% 
on average of the country’s GDP. These are positive trends that show not only the 
stable development but also a significant potential of the Polish economy in general 
and enterprises in particular (Table 3).

Table 3. Main macroeconomic developmental quotients of the Polish national economy

Specification 2005 2010 2013 2014

Gross domestic product (current prices), mln zl 984919 1437357 1662678 1728677

Previous year=100% - 103.7 101.7 103.4

2005=100% - - - 141,1

Sold production of industry, mln zl 687810 985716 1182964 1230333

Previous year=100% - 109.0 101.8 103.1

M3 money supply total, mln zl 427125 783649 978908 1059186

Non-financial corporations: Deposits and other liabilities, mln zl 99749 181260 206526 225879

Price in dices gross domestic product - 101.7 101.2 100.6

Monetisation factor 0.43 0.55 0.59 0.62

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

The statistical data for 2014 show that 85% of the sold industrial output is accounted 
for the processing industry (manufacturing), 8.1 – for the energy industry (electricity, gas, 
steam and air conditioning supply), 4 – for the mining industry (mining and quarrying) 
and 2.4 – for the water supply and wastewater (water supply; sewerage, waste manage-
ment and remediation activities) (Figure 3). At the same time, 62% of the financial results 
of industrial production is made by the processing industry (manufacturing), 35 – by the 
energy industry (electricity, gas, steam and air conditioning supply), only 1% – is made 
by the mining industry (mining and quarrying) and 2 – by water supply and wastewater 
(water supply; sewerage, waste management and remediation activities) (Figure 3b).

Thus, the processing industry (manufacturing) and the energy industry (electrici-
ty, gas, steam and air conditioning supply) are some sort of a locomotive for Poland’s 
economic growth both in terms of industrial production and financial efficiency. The 
further stimulation of the development of these branches will allow including a mul-
tiplier of economic growth not only in “locomotive-branches” themselves but also in 
all the other domains of the national economy.

Development of industrial enterprises in Poland: financial problems and prospects
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Figure 3. The structure of industrial production in Poland by sections and divisions in 2014

Figure 3а. Sold production of industry Figure 3b. Net fi nancial result of industry

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

The analysis of the international operation environment of the Polish enterprises 
indicates the following situation. In general, there is a decline in the industrial pro-
duction across the European Union by 0.3% on average in the last 5 years (Fig.4).

Figure 4. Indices of industrial production in selected countries (average for 2010-2014)

Source: Eurostat (2015)
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At the same time, there is a significant decline in such developed countries of 
Western Europe as Spain – 6.4%, Portugal – 4.0, Finland – 3.7%, France, and Bel-
gium – 2.4%, Netherlands 1.9%, Denmark – 1.8, Sweden and Ireland –  0.3%. “The 
leader” of the industrial decline over the past 5 years is Greece – 14.8%. Against the 
backdrop of the fall of industrial production in the countries of Western Europe, we 
can see a transfer of production capacities to the countries of Eastern Europe, which, 
in turn, causes the industrial growth in these countries. The greatest rates of growth 
in industrial production are observed in Latvia – 9.2%, Estonia – 5.7%, Lithuania – 
5.0%, and the average increase in industrial production in Poland during 2010-2014 
amounted only to 1.2%.

In this connection, there is a question about the prospects of further development 
of Polish enterprises. On the one hand, Poland has a stable growth rate of industrial 
production and a sufficient level of financial solvency of Polish enterprises. On the 
other hand, however, the rate of industrial growth is small – it is only 1.2% (average 
values for 2010-2014), and the profitability of less than 4%. And all this is against the 
fall of industrial production and crisis across the EU in general, which in turn could 
lead to a narrowing of industrial output in Poland.

Based on the conducted research logically arises the problem of finding ways 
of the further development of Polish enterprises, increase in their profitability and 
industrial output. As it is known, this can be achieved through expanding of the sales 
market of manufactured goods, through the inclusion of the so-called “scale” effect 
(the increase in business profitability and the increase of its capitalization by reducing 
expenses on the basis of increased production level).

Where should Polish manufacturers move, how to expand the existing markets 
and where to look for the new ones? Is the further increase in the production distri-
bution in the countries of European Union possible, and if not, where to look for 
new markets? The answer to these questions can be found by using the methods of 
mathematical modeling.

3. THE SEARCH FOR POSSIBLE DIRECTIONS 
OF ENTERPRISES DEVELOPMENT IN POLAND

Modern economic and political conditions on the international market (particu-
larly the military conflicts in Ukraine and Syria, economic sanctions against Russia) 
necessitate a quick search for additional markets for products of Polish industry. First 
and foremost, search for the countries where it is possible to promote the products of 
Polish enterprises is considered the priority.

In order to identify the opportunities of increasing the sales volumes of Polish 
products on the foreign markets, it is necessary to fulfill three main conditions.
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The first condition is the presence of a certain degree of economic freedom and 
the independence of Polish enterprises from those of EU member countries. The pre-
sence of such economic freedom will increase the range of market activity of Polish 
manufacturers, its maneuverability and efficiency in occupying market niches that 
are potentially available for the products of Polish enterprises. Mathematically, to 
fulfill this condition, the absence of close correlative dependence between the pace 
of development of Polish industry and the pace of industrial development of the EU 
member countries is required.

The second condition is the presence of the country-potential partner of a solvent 
demand for the products of Polish enterprises in a country – potential partner. In turn, 
the presence of a solvent demand is only possible in stably developing economies, 
and the basis of a traditional economy development is, as it is known, an industrial 
production. Thus, when inspecting the feasibility of the second condition, it is neces-
sary to conduct an analysis of the dynamics and growth rates of industrial develop-
ment in the countries-potential partners.

The third condition consists in the fact that at the time of the creation of a new 
market there should not be any economic activity between the country-potential im-
porter and the country-potential-exporter, since the absence of such activity stipulates 
the existence of a market niche for the products of Polish enterprises. To identify such 
countries, one should use the statistics data of the volumes of exports and imports of 
goods and services.

To test the feasibility of the first condition, the quarterly data from Eurostat on the 
rate of industrial development of EU Member States for the 2000-2014 and for the 2nd 
quarter of 2015 were used. In the course of the calculations it was revealed that only 
16 out of 28 EU member countries have close correlative dependence in the industrial 
development (the correlation coefficient ranges from 0.90 to 1.00, the average abso-
lute percentage error of up to 20%, all the other necessary criteria for the adequacy 
of econometric models correspond to their optimum values, i.e. the calculations are 
characterized by high reliability). Poland is not included on this list, as the closeness 
level of correlative connections of Polish industrial development with the EU coun-
tries is only 0.41 (Table 4).

Based on the findings, one can conclude about the feasibility of the first condition 
– the development pace of the Polish industry is currently poorly correlated with the 
development pace of the industry in the European Union member countries. Thus, 
Poland has a quite wide search range of potential partners-consumers of products 
from its manufacturing enterprises. At the same time, the findings do not exclude the 
possibility of seeking for new trading partners of Poland within the territory of the 
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EU. Therefore, the examination of the second condition is performed primarily for 
the member countries of the European Union.

Table 4. Correlative-regressive analysis of industrial development in the EU  
member countries

Nr Country Correlation coefficient The absolute average percentage error

1 Sweden 0.99 0.05

2 Slovenia 0.99 0.04

3 France 0.98 0.17

4 Finland 0.98 0.02

5 Romania 0.98 0.03

6 Ireland 0.96 0.02

7 Portugal 0.96 0.10

8 Hungary 0.95 0.04

9 Netherlands 0.95 0.08

10 Czech Republic 0.95 0.05

11 Luxembourg 0.94 0.08

12 Malta 0.93 0.01

13 Belgium 0.91 0.05

14 United Kingdom 0.91 0.03

15 Spain 0.90 0.02

16 Latvia 0.90 0.03

…

26 Poland 0.41 0,03

…

Source: author’s own development

Feasibility test of the second condition. In order to perform calculations on 
the feasibility verification of the second condition, quarterly data of the industrial 
development rates of the European Union member countries beginning from 2000 
were used. The analyzed time interval was divided into six periods. Each period 
consists of three years or 12 quarters. The last sixth period due to the lack of 
statistical data comprises only two quarters of 2015. For each period, an average 
quarterly value of the industrial development rate of the corresponding country 
was found. Provided that the values above 101% in the respective box is put to 
“1”, otherwise to “0”.

Depending on the obtained findings, all the European Union countries were 
divided into two categories, namely, the countries that do not have the potential 
to find new market outlets for Polish industry products and the countries that have 
such a potential (Table 5 and 6, respectively).
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Table 5. Countries with no potential to find new market outlets

GEO/TIME Period 1 
(2000-2002)

Period 2 
(2003-2005)

Period 3 
(2006-2008)

Period 4 
(2009-2011)

Period 5 
(2012-2014)

Period 6
(1, 2 2015)

The proportion 
of time growth 

rates*
Belgium 1 1 1 0 0 0 60
Bulgaria 1 1 1 1 0 0 80
Ireland 1 1 1 0 0 1 60
Greece 1 1 1 0 0 0 60
Spain 1 1 1 1 0 0 80
France 1 1 1 0 0 0 60
Croatia 1 1 1 0 0 0 60
Cyprus 0 0 1 0 0 0 20

Luxembourg 1 1 1 0 0 0 60
Malta 1 1 1 1 0 0 80

Netherlands 1 1 1 0 0 0 60
Portugal 1 1 1 0 0 0 60
Slovenia 1 1 1 1 0 0 80
Finland 1 1 1 1 0 0 80
Sweden 1 1 1 1 0 0 80

United Kingdom 1 1 1 0 0 1 60
Switzerland 0 0 1 0 0 0 20

*The proportion of time with positive growth rates of industrial production in the analyzed countries 
for 1 – 5 periods  is shown in percentage form. 

Source: author’s own development

Table 6. Countries with the potential to find new markets

GEO/TIME Period 1 
(2000-2002)

Period 2 
(2003-2005)

Period 3 
(2006-2008)

Period 4 
(2009-2011)

Period 5 
(2012-2014)

Period 6
(1, 2 2015)

The proportion 
of time growth 

rates**
Czech Republic 1 1 1 1 1 1 100

Germany 1 1 1 1 1 1 100
Estonia 1 1 1 1 1 1 100
Latvia 1 1 1 1 1 1 100

Lithuania 1 1 1 1 1 1 100
Hungary 1 1 1 1 1 1 100
Austria 1 1 1 1 1 1 100
Poland 1 0 1 0 1 1 60

Romania 1 1 1 1 1 1 100
Slovakia 1 1 1 1 1 1 100
*Norway 0 0 1 1 1 1 60

* Not included in the European Union, but due to active foreign economic  relations was included in 
the list of the analyzed countries to identify potential markets.
** The proportion of time with positive growth rates of industrial production in the analyzed countries 
for 1 – 5 periods  is shown in percentage form. 

Source: author’s own development
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According to the calculations, a group of EU member countries that do not have 
the potential to fi nd new markets for the products of Polish industry comprises 17 
countries (it should be noted that the fi nancial condition of the analyzed countries’ 
market, as well as the gross domestic product, were not taken into account). Among 
these countries are Cyprus and Switzerland – countries in which the industrial pro-
duction does not occupy leading positions in the economy. In the 11 EU member 
countries, the crisis has been observed since 2009. Given the fact that most of the 
crisis phenomena take place for more than 2 periods, highlighted in the analysis, it is 
possible to predict the increase of problems in the real economy sector before the end 
of 2017 in countries such as Bulgaria, Spain, Malta, Slovenia, Finland, and Sweden. 
9 of the European Union member countries and Norway were included in the list of 
the countries with a potential to fi nd new markets. Since 2000, there has been a stable 
development of the industrial sector of the national economy in these countries. Thus, 
the countries with a potential to develop new market outlets for products of Polish 
corporates are as follows: The Czech Republic, Germany, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Hungary, Austria, Romania, Slovakia, and Norway.

Feasibility test of the third condition. According to the statistical data, Poland 
is currently trading in goods and services with 253 external contractors. And only 
13 countries of which in the export structure (Fig. 5), and 11 countries in the import 
structure (Figure 6) exceed 2%. The share of the export-import transactions with the-
se countries accounts for 73.16 and 68.06%, respectively.

Figure 5.Countries, which share in the structure of export for Poland is more than 2%

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

Based on these data, the most active trade partner of Poland is Germany, the trade 
share of which constitutes 27.15% in the export structure and 22.67% in the import 
structure. Also, in the structure of the Polish import, there is a large proportion belon-
ging to Chinese (11.42%) and Russian (7.69%) products.
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Figure 6.Countries, which share in the structure of import for Poland is more than 2%

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

The balance analyses of the foreign trade turnover of products and services with the 
countries with which either import or export is more than 2% of the total volume of import 
and export, respectively (Fig. 7) allows to conclude that with such countries as Germany, 
the UK, France, Hungary, Sweden, the Netherlands, Slovakia and Spain there is a positive 
balance on export-import operations, active foreign trade operations are carried out.

Figure 7. The balance on foreign trade operations in Poland in relation to external contrac-
tors import or export with which is more than 2% in the general structure

Source: Concise Statistical Yearbook Of Poland (2015)

Combining the results of all three condition tests of expanding Polish manufactu-
ring enterprises into a new market, we can conclude that today Poland’s most promising 
partners are: The Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Norway.
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4. THE EVALUATION SYSTEM 
OF DEVELOPMENT PROSPECTS 

FOR AN INTERNATIONAL ECONOMIC PARTNERSHIP 
OF MANUFACTURING CORPORATES OF POLAND

A further development of an economic partnership of Poland on the international 
arena requires the formation of a clear assessment system of such prospects.

The conducted research of existing methodological approaches to forecasting the 
development of the national economy leads to the conclusion that one of the most 
common methods of predicting the future economic dynamics is the system of le-
ading indicators. The leading indicator – is an indicator that allows to assess the likely 
development pathway of the economy and predict a possible change in the business 
activity ahead of the economy for several months. The decline of the leading indicator 
level can be an early signal of a slowdown in economic growth. 

1. A composite leading indicator is formed of several indicators that create leading 
signals in the group [Anas, Ferrara 2004: 193–225; Cooley, Hansen 1995: 175-216]. 
According to this method, for further study and analysis of the development prospects 
of the international economic partnership of the manufacturing enterprises in Poland, 
it is necessary to solve two interrelated problems:

1) An identification of raising and lowering phases in the economy of countries-
-potential partners and an accurate dating of the turning points in the economic 
cycle;

2) A construction of the system of leading indicators and, as a result, a calculation 
of composite leading index (weighted average, based on the original series).

At the same time, the components of the leading indicators system should have 
the following characteristics:

1) They should display the changes in the overall economic dynamics in the co-
untries- potential partners as a consequence of changes in supply and demand;

2) They should display the expectations of economic agents;
3) They should, before the economy as a whole, respond to the changes in econo-

mic activity;
4) The formed dynamic series should be sufficiently reliable and comparable thro-

ughout the analyzed period, and their fluctuations should be cyclical in nature 
(i.e., the periods of growth should alternate with the periods of recession);

5) The information should be updated promptly (monthly), and with the minimum 
number of delays;

6) It is necessary to keep track of the turning points and compare them with the 
turning points of the global economic cycle for each of the countries-partners.
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At the same time, to characterize the prospects of supply and demand ratio it is 
possible to use not only direct but also in direct estimates. Thus, the direct supply and 
demand ratio is reflected in survey data on the level of demand, on order portfolio status 
and on the level of stocks of end products at a particular corporate, and the indirect ones 
are reflected in the world’s oil prices, in the real exchange rate of the international me-
ans of payment (dollar, euro), in the current status indicators of the balance of payments 
of the countries-partners. That is, the direct expectation estimates include various kinds 
of survey data and indirect ones include share index, interest rates, exchange rates, the 
level of innovative activity, and the growth rates of the real economy sector [OECD. 
Cyclical Indicators and Business Tendency surveys, OECD, OECD/GD (97) 58].

The conducted studies led to the conclusion that the assessment system which 
consists of a number of leading indicators usually leads to ambiguous conclusions 
about the future prospects of development. For this reason, it is expedient to con-
struct a generalizing indicator of composite leading index (ESR) [Berge, Jordà 2011: 
246–277; Chauvet, Hamilton 2005: 27-35].

To combine the initial leading indicators into one index, it is necessary for series 
expressed in different units (kind, monetary value, percentage, etc.), to be brought to 
a common scale. To do this, one should eliminate the difference in scale and varia-
bility of baseline indicators and the variability of composite leading index and the 
variability of the industrial production index.

In practice, when constructing a system of leading indicators, two different con-
cepts are used: the concept of business cycle and the concept of reference indicator. 
With the concept of the business cycle, the focus is on the direction of the economy 
up and down (increase-decrease), which corresponds to a classical concept of the 
business activity cycle, as well as on the speed change in the economic development 
(acceleration-deceleration) and the concept of growth of cycles is used. A recession 
is defined as a period of decline in production, income, employment and trade, and is 
characterized by the spread of the recession in a number of sectors of the economy.

In the concept of reference indicator, the ideal reference indicator is the monthly 
GDP (it is believed that the economic cycle is adequately reflected in the dynamics of 
this indicator and any additional information to determine the turning points and phases 
of the cycle is not required). However, since the monthly GDP estimates do not exist, it 
is necessary to choose another indicator, the dynamics of which is close to the dynamics 
of GDP. In this regard, in practice in some countries index of industrial production is 
used as a reference indicator. It is for this indicator peaks and pits are determined, it is 
in the relation to this indicator the entire system of leading indicators is constructed. 
The used in such a manner procedure of dating of the turning points is quite formal. It 
is based on the comparison of the actual values of the industrial production index with 
trend values [Fukac, Pagan 2009: 15-30; Stock, Watson 2010: 16–19].
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The methodical approach to building an assessment system of the development 
prospects of the international economic partnership of Polish manufacturing corpora-
tes should be formed on the combination of the concept of the business cycle and on 
the concept of the reference indicator (Figure 8).

Figure 8. The methodical approach to building an assessment system of the development 
prospects of the international economic partnership of manufacturing corporates

Source: author’s own development

The procedure of calculating the composite leading index is as follows.
1. It is necessary to make a choice of the reference indicator. The reference indi-

cator reflects the fluctuations in economic activity and its value is a benchmark for 
the use of leading indicators for purposes of prediction. As the reference indicator, it 
is necessary to use a seasonally adjusted index of industrial production in Poland and 
in the partner countries.

Local (compared to six months adjacent to either side) maxima of the series can 
be considered peaks, local minima – pits. Peaks and pits should alternate, and the gap 
between them should be more than six months.

2. It is necessary to make a choice of indicators (exponents) that are similar in 
certain qualitative and statistical characteristics relative to the reference indicator. It 
is important to use the following criteria when selecting economic indicators:

 Methodical approach to building an assessment system of the development prospects of 
international economic partnership of manufacturing enterprises in Poland 

Phase ІІ Processing of 
indicators for SDI 

construction 

Choice of economic 
indicators for SDI 

construction  

 

Choice of the 
reference indicator 

The exclusion of seasonality, random fluctuations and trend 

The construction of the leading indicators system 

Phase ІІІ 

Phase ІV 

Composite leading index construction 

Composite leading index assessment 

 

Phase I 

Identification of the main directions 
of the international economic 

partnership 

Macroeconomic analysis of 
countries-potential partners 

Identification of development priorities of manufacturing corporates 
in Poland 
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a) economic characteristics: The indicators shall have an economic explanation 
for why they outstrip, coincide or fall behind the reference indicator, they shall reflect 
a wide range of economic activities and should be formed out of balanced results of 
the conjuncture surveys, financial and economic indicators. For instance: the indica-
tor of stocks of finished products out strips the change in the index of physical volume 
of the industry – if the stocks are available in greater quantity, then there will be a 
decline in the production in the future;

b) time response characteristic: when selecting economic indicators, one should 
opt for monthly data, which should be accessible and have long historical series;

c) statistical data: it is necessary to take into account the size and the sequence of 
advancing of the indicator’s turning points with respect to the reference series. The 
cyclicity correlation of the reference series with the indicator cyclicity can serve as 
the sequence of advancing indicator. The sequence of advancing is understood as 
the fact that the indicator should not have extra or missing cycles in relation to the 
reference series.

3. For all the selected indicators Хi
t (i – line number, t – current time) symmetrical 

monthly increments are calculated [Adericho 2013: pp. 286-300]:

Then one estimates the average value of хі
ср and the standard deviation of sі of the 

acquired growth series (n – the number of months in the reference period):
хі

ср= Σхі
t / n;

For each t time period an average gi gain is calculated, as well as the average de-
viation of the gсрseries (m – number of derived indicators):

The result is the standard Sji deviation of the acquired series of rates of growth / 
index decline.

The g index is adjusted in compliance with its volatility similar to the dynamics 
of the rate of growth (decline) of the reference indicator:
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Via the recursive formula, the value of the composite leading index Zt is calculated 
(by the return from growth to the unit):

4. Having identified the dynamics of the composite leading index, it is possible to 
estimate the future direction of the index alteration in the physical volume of the industry.

The use of the proposed assessment system allows to determine the development 
prospects of the Polish economy and the economy of the potential countries-partners, 
and to develop, and on this basis, appropriate management development models of 
manufacturing enterprises in Poland.

5. CONCLUSION
Based on the conducted studies it is possible to make the following conclusions.
1. The development foundation of the national Polish economy is manufacturing 

enterprises. Thus, in the last ten years, the volume of sold industrial production has been 
about 70% on average of country’s GDP. Therefore, the level and the development pro-
spects of manufacturing enterprises determine the current and future economic stability 
in the country and, as a consequence, the level of social and public security.

2. The analysis of the key financial indicators of the manufacturing corporates acti-
vity in Poland shows a steady increase in revenues from total activity of enterprises over 
the last ten years and a sufficient level of their solvency. At that, the conducted research 
allows to conclude about the low efficiency of the Polish manufacturing corporates 
functioning. Thus, the return on invested capital in Polish enterprises is about 4% only.

3. In the course of the conducted analysis of the external environment functioning 
of manufacturing enterprises in Poland, two domains were studied: the macroeconomic 
domain and the global domain. Each of these domains creates positive and negative 
factors of business development.

4. Within the analyzed period, the Polish macroeconomic condition is characterized 
by stable development, but it is marked with not very high growth rates. Thus, the chain 
growth rate of Gross domestic product of the country has been in the range of 2-4% over 
the last ten years on average. In addition, during the entire analyzed period, there is a con-
stant increase in sold production of industry by 1.2% damage on average. The develop-
ment processes of the Polish economy are accompanied by a constant growth of money 
supply in circulation on the background of a slight inflation, which is a positive trend.

The analysis of the industrial production structure in Poland indicates that 85% of the 
sold industrial products accounts for the processing industry (manufacturing), it brings 
62% of the financial results of industrial production, and energy industry takes the second 
place (electricity, gas, steam and air conditioning supply) with 35% of the total financial 
result of the manufacturing corporates in Poland. Thus, the processing industry (manu-
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facturing) and the energy industry (electricity, gas, steam and air conditioning supply) 
are some sort of a locomotive for Poland’s economic growth both in terms of industrial 
production and financial performance. The further stimulation of the development of 
these branches will allow including a multiplier of economic growth not only in “loco-
motive-branches” themselves but also in all the other spheres of the national economy.

5. The analysis of the international functioning environment of manufacturing enter-
prises in Poland shows a decline in industrial production in the Western Europe countries 
and the transferring of their production capacities to the countries of Eastern Europe. 
Such a situation causes an economic growth in the countries, which are industrial reci-
pients. In this connection, there is a question about finding the prospects of the further 
development of Polish enterprises.

6. The search for the directions of Polish enterprises development requires first and 
foremost an answer to the question as in what countries it is possible to promote their 
products. In order to identify the opportunities of increasing the sales volume of Polish 
enterprises’ products on foreign markets, the feasibility of the three main conditions was 
analyzed the presence of a certain degree of economic freedom and the independence of 
the Polish corporates from those of the countries-potential partners; the presence in the 
country-potential partner a solvent demand for the products of Polish enterprises; the 
absence of a strong economic activity between the country-potential importer and the co-
untry-potential exporter of industrial products. According to the inspection results of the 
feasibility of these three conditions, we concluded that today Poland’s most promising 
partners are: The Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Norway.

7. In order to assess the effectiveness of the development directions of the Polish 
economic partnership in the international arena, a methodical approach is offered for bu-
ilding an assessment system of the development prospects of the international economic 
partnership of Polish manufacturing enterprises, which is formed by the combination of 
the concept of the business cycle and the concept of the reference indicator. The use of 
the proposed methodological approach will allow revealing the raising and the lowering 
phases in the economy of the countries-potential partners with a precise dating of the 
turning points in the economic cycle and, will allow, on the basis of constructing a system 
of leading indicators, to devise appropriate management development models of manu-
facturing enterprises in Poland.
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Elżbieta Rak-Młynarska

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL/PRIVATE EQUITY 
W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Streszczenie: Współczesna gospodarka rynkowa stwarza wiele możliwości rozwoju, ale 
również stanowi wyzwanie dla nowopowstających firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które odgrywają kluczową rolę w gospodarce, muszą przetrwać najtrudniejszy, pierwszy 
okres swojej działalności, a w wielu wypadkach głównym problemem jest niedostateczna 
ilość środków finansowych. Stąd też młode firmy poszukują różnorodnych źródeł finanso-
wania, zarówno tych już sprawdzonych ale również sięgając po takie, które pojawiły się 
stosunkowo niedawno. Dotyczy to firm powstających i działających nie tylko w Polsce. 
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będą fundusze Venture capital/ private equity 
działające na rynkach krajów Grupy Wyszehradzkiej3.

VENTURE CAPITAL/PRIVATE EQUITY 
IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

Abstract: Modern market economy creates a lot of opportunities, but also poses a challen-
ge for start-ups. Small and medium-sized enterprises, which play a key role in the economy, 
they must survive the most difficult first period of its activity, and in many cases the main 
problem is the lack of financial resources. Hence, young companies are looking for a variety 
of funding sources, both those already checked but also reaching those that emerged relatively 
recently. This applies to companies formed and operating not only in Poland. The analysis in 
this article will be for venture capital / private equity funds operating in the markets of the 
countries of the Visegrad Group.

Słowa kluczowe: źródła finansowania przedsiębiorstw, Private equity, Venture capital.
Keywords: sources of enterprise financing,  Private equity, Venture capital.

3 Grupa regionalnej współpracy pomiędzy Czechami, Węgrami, Polską i Słowacją. Zamiarem Grupy 
V4 jest wkład w budowę bezpieczeństwa europejskiego opartego na skutecznej, uzupełniającej się  
i wzajemnie wspierającej się kooperacji i koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich  
i transatlantyckich. Aby zachować oraz promować wspólnotę kulturową, współpraca w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej ma umacniać przekazywanie wartości w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wymia-
ny informacji. [….]Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności  
w rejonie Europy Środkowej. http://www.visegradgroup.eu/
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1. WSTĘP

Pierwsze lata funkcjonowania to najtrudniejszy okres dla małych i średnich przed-
siębiorstw – wiele nowopowstających firm nie jest w stanie wyjść poza pierwszą fazę 
funkcjonowania i są likwidowane. Szansą na ich przetrwanie i dalszą ekspansję jest 
znalezienie źródeł odpowiedniego zasilania finansowego [Rak-Młynarska, Mrowiec 
2012: 80-89]. Możliwości pozyskania kapitału jest wiele, np.:

 ● Znalezienie inwestora strategicznego,
 ● Zaciągnięcie kredytu lub emisja obligacji,
 ● Emisja akcji
 ● Pozyskanie inwestora Venture Capital
Inwestor strategiczny może dążyć do podporządkowania firmy celom i strategii już 

wcześniej przyjętej, co może być sprzeczne z celami samej firmy i może wiązać się  
z utratą niezależności firmy i zarządu. Finansowanie długiem przez emisję obligacji nie 
jest zbyt popularnym w Polsce rozwiązaniem, a procedura emisji jest kosztowna i cza-
sochłonna. Emisja akcji jest możliwa tylko dla spółek notowanych na giełdzie, a kredyt 
jest dostępny tylko wówczas, gdy pozytywnie zostanie oceniana zdolność kredytowa, 
wymaga wysokich zabezpieczeń, a konieczność regularnej spłaty rat kredytowych wy-
maga utrzymania płynności finansowej. W przypadku młodej, rozwijającej się firmy, 
często już obciążonej długiem, trudno będzie uzyskać kolejny kredyt. Uwzględniając 
te niedogodności, można stwierdzić, że fundusze  private equity / venture capital (PE/
VC) posiadają więcej przewag nad innymi  sposobami finansowania. 

CHARAKTERYSTYKA 
FUNDUSZY PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL

Pojęcie private equity jest pojęciem bardzo szerokim, często stosowanym za-
miennie z pojęciem venture capital, mimo, że  jest określeniem od niego szerszym 
[Sobańska, Sieradzan: 2004]. Private equity / venture capital  (PE/VC) [Polskie Sto-
warzyszenie Inwestorów Kapitałowych: 2012]  – są określane jako inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych 
zysków z przyrostu wartości kapitału. PE/VC najczęściej są wykorzystywane do fi-
nansowania rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia kapitału obroto-
wego, przejmowania spółek lub też na poprawy i wzmocnienia bilansu spółki. Jedną 
z odmian private equity jest venture capital (VC) (por rys. 1). Ten typ finansowania 
jest kierowany głównie do firm znajdujących się we wczesnych stadiach rozwoju  
i służy uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Ryzyko związane z inwesto-
waniem w tego typu przedsięwzięcia jest znacznie większe, niż pozostałe inwesty-
cje private equity, które obejmują również inwestowanie w przedsiębiorstwa będące  
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w późniejszych fazach rozwoju4.  Venture capital jest definiowany, jako „kapitał 
własny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych do małych  
i średnich przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produk-
cji bądź usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek, a więc stwarzają 
wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji” [Źródła finansowania: 2006].

3. ETAPY INWESTOWANIA PRZEZ FUNDUSZE VC
Tabela 1. Finansowanie w różnych fazach cyklu życia firmy

Źródło finansowania
Faza rozwoju firmy

Koncepcja
(seed, start-up)

Rozwój Dojrzałość Dalszy wzrost

Dług -
Leasing

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji

Mezzanine - Finansowanie 
wzrostu

Finansowanie 
wykupów

Kapitał własny
Venture capital Inne rodzaje private equity

Anioły biznesu Publiczna emisja akcji

Źródło: Panfil M.: http://inwestycje.pl/private_equity_venture_capital/Mezzanine-jako-
zrodlo-finansowania-dla-przedsiebiorstwa;30194;0.html

Venture capital to kapitał długoterminowy – kapitał jest zwykle angażowany  
w firmie na okres od 3 do 7 lat. Inwestor, jako współwłaściciel ma świadomość tego, 
że oczekiwane efekty widoczne są po długim okresie. Niejednokrotnie firma może 
wymagać dalszego wsparcia finansowego i może na nie liczyć ze strony inwestora. 
Taka forma finansowania ułatwia dostęp do kredytów, ponieważ zwiększa zdolność 
kredytową przedsiębiorstwa. 

Inwestor VC jest równocześnie wspólnikiem, stąd też jego cele są wspólne z ce-
lami firmy, – czyli jej rozwojem i wzrostem wartości w długim okresie. Inwestor 
zarabia właśnie na wzroście wartości firmy – przy uwzględnieniu ryzyka związanego 
z inwestowaniem w określoną branżę. Ponosi również ryzyko, bowiem często jest 
skłonny do inwestowanie w takie podmioty, które nie mają szans na pozyskanie in-

4 Faza zasiewu (ang. seed stage) – jest to faza, gdzie najtrudniej pozyskać środki, nie ma bowiem 
pewności co do powodzenia przedsięwzięcia. Pieniądze są głownie przeznaczane na  badania, ocenę  
i rozwój pomysłu do fazy komercyjnej. Jest to  finansowanie wstępnych, potencjalnie zyskownych po-
mysłów, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Faza startu (ang. start-up) – obejmuje finansowa-
nie rozwoju produktu i wstępnego marketingu. Spółki korzystające z tego typu finansowania mogą być 
w trakcie tworzenia lub na progu działalności, jednak przed sprzedażą produktu na znaczącą skalę. Faza 
dojrzałości i dalszy rozwój  (ang. expansion capital )- środki finansowe przeznaczane są na finanso-
wanie wzrostu i rozwoju spółki, zarówno po, jak i przed osiągnięciem progu rentowności. Kapitał tego 
typu może zostać spożytkowany na: finansowanie zwiększenia mocy produkcyjnych, rozwój rynku lub 
produktu, bądź też finansowanie kapitału obrotowego.
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nych źródeł finansowania. Korzystanie z VC nie jest obciążone dodatkowymi kosz-
tami, takimi jak np. spłata odsetek a fundusz VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają 
inni udziałowcy spółki – gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji).

Korzyści dla firmy korzystającej z finansowania VC:
 ● Wnosząc do spółki pieniądze inwestor wnosi też swoją wiedzę, doświadczenie  
i kontakty wypracowane w trakcie wielu lat działalności i współpracy z różnymi 
podmiotami. 

 ● Inwestor swoją osobą może podnosić wiarygodność spółki.
 ● Zarządzając firmą i monitorując jej działalność inwestor potrafi z wyprzedzeniem 
zauważyć możliwe problemy i odpowiednio wcześnie je wyeliminować.

 ● Można więc stwierdzić, ze o atrakcyjności VC/PE jako źródeł finansowania decy-
duje właśnie połączenie kilku elementów: środków finansowych, doświadczenia 
i długoterminowego zaangażowania środków w firmę.

 ● Etapy procesu pozyskiwania środków VC:
 ● Jasne i precyzyjne określenie potencjału firmy, jej warunków rynkowych i po-
trzeb kapitałowych, najczęściej w formie biznes planu, 

 ● Wstępna analiza i dalsze pytania oraz  dodatkowe informacje dla inwestora,
 ● Pogłębione badanie firmy (zwane due dilligence), obejmujące analizę biznesową, 
audyt finansowy i prawny, analizę organizacyjną, a także analizy dotyczące tech-
nologii czy ochrony środowiska.

 ● Ustalenie pomiędzy inwestorem a władzami spółki warunków inwestycji  
w drodze negocjacji, (prawa i obowiązki stron, wysokość udziałów, reprezentację  
w radzie nadzorczej, ustalenie ceny, za jaką inwestor nabywa określony udział  
w spółce – odbywa się to równolegle do due dilligence.

 ● Zatwierdzenie poczynionych ustaleń i podpisanie umowy, na mocy której do fir-
my trafia potrzebny kapitał.
Podpisanie umowy jest to moment, w którym rozpoczyna się długotrwała współ-

praca oparta na wzajemnym poszanowaniu interesów i zaufaniu. Reprezentant fun-
duszu w zarządzie firmy służy pomocą i doświadczeniem, zapewniając ekspertów  
w kluczowych dla firmy obszarach.

Po kilku latach (zwykle, 3 do 7), kiedy firma osiągnie założony poziom rozwoju, 
fundusz przystępuje do wyjścia ze spółki (dezinwestycji). Sposób wyjścia jest uzgad-
niany podczas początkowych negocjacji i może wiązać się z:

 ● Emisją akcji na rynku publicznym i wprowadzeniem firmy na giełdę, 
 ● Pozyskaniem inwestora branżowego lub innej instytucji finansowej, 
 ● Wykupieniem akcji przez pozostałych udziałowców, zarząd spółki itd.
Proces deinwestycji może być realizowany w kilku etapach lub jednorazowo. Fun-

dusz opuszcza spółkę i realizuje zysk. Pozostali udziałowcy mogą wtedy także ocenić, 
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jak wzrosła wartość ich udziałów/akcji. W wielu przypadkach sprzedają swe akcje wraz 
z funduszem, uzyskując co najmniej takie same lub nawet wyższe zyski. Zwykle bywa 
to wzrost znaczący, będący wielokrotnością kwoty zainwestowanej pierwotnie. 

Otwierający się rynek wschodzących gospodarek, do którego należą również kra-
je Grupy Wyszehradzkiej zgłasza ogromne zapotrzebowanie na kapitał, w tym fun-
dusze PE/VC. Z danych prezentowanych przez EVCA wynikają interesujące wnioski 
[EVCA:2015]:

 ● Inwestycje finansowane przez PE/VC w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) 
wyniosły ponad 1,47 miliarda Euro, co oznacza trzykrotny wzrost w roku 2014 
w stosunku do 2013. W tym samym czasie, inwestycje w pozostałych krajach 
europejskich zmniejszyły się o 18%.

 ● Fundusze PE/VC zainwestowały w 2014 w 290 spółek w regionie CEE (o 48 
spółek więcej niż rok wcześniej), w tym w 78 spółek w Polsce (w 2013 inwestycje 
objęły 89 polskich spółek).

 ● Głównymi inwestorami w funduszach PE / VC, inwestujących w 2014 w regionie 
CEE, były agencje rządowe. Ich łączny udział wyniósł 617 milionów Euro (42% 
ogólnej kwoty) i był trzykrotnie wyższy niż w 2013. Intensywny wzrost wynika 
w dużej mierze z zaangażowania w regionie rządowych agencji z Chin. Dla po-
równania, na zachodzie Europy głównym inwestorem w funduszach PE / VC są 
zazwyczaj fundusze emerytalne.

 ● CEE coraz mocniej przyciąga inwestorów spoza Europy. W 2014 wyłożyli oni 
813 milionów Euro (55% ogólnej kwoty), w porównaniu do 62 milinów Euro  
z roku 2013 (co wtedy stanowiło 15% ogólnej kwoty).

 ● Udział inwestorów europejskich spoza CEE wyniósł w 2014  438 milionów Euro 
(30% ogólnej kwoty), co dało wzrost o 80% w stosunku do poprzedniego roku.

 ● Serbia była najpopularniejszym w regionie kierunkiem inwestycji – zainwesto-
wano tam 326 milionów Euro, czyli ¼ wszystkich środków.

 ● Polska znalazła się na trzecim miejscu (wartość inwestycji to 251 milionów Euro 
– czyli 19% ogólnej kwoty). W 2014 wartość inwestycji PE/VC w Polsce zmalała 
w stosunku do 2013 o 34%. Tym samym Polska utraciła zajmowaną dotychczas 
pozycję lidera (w 2013 niemal połowa zainwestowanych w regionie pieniędzy 
została wydana w Polsce).

 ● Chętniej niż u nas, fundusze inwestowały w Czechach (299 milionów Euro), a za 
nami uplasowały się Węgry (170 milionów Euro). Na te cztery kraje przypadło 80 
procent inwestycyjnego portfela regionu CEE.
Najchętniej inwestowano w branżę komunikacyjną (492 milionów Euro / 38%) 

oraz komputerową i elektroniczną (246 milionów Euro / 19%).
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4. INSTYTUCJONALNE WSPARCIE 
DZIAŁANIA FUNDUSZY PE/VC

W każdym z krajów Grupy Wyszehradzkiej działa organizacja zrzeszająca inwe-
storów Private equity/ Venture Capital. W Czechach jest to Czech Venture Capital 
Asociation (CVCA), w Słowacji  – Slovak Venture Capital and Private Equity Asocia-
tion (SAVCA), w Polsce Polish Venture Capital Asociation (Polskie Stowarzyszenie 
Inwestorów Kapitałowych) a na Węgrzech – Hungarian Venture Capital Asociation. 

Czech Venture Capital Asociation działa od 1990 roku.  Do 2008 roku, człon-
kowie CVCA zrealizowali ponad 197 inwestycji o łącznej wartości 4,2 mld EUR, 
inwestując głównie w firmy i usługi produkcyjne. Najwyższy udział zainwestowa-
nych środków odnotował sektor IT/telekomunikacja / internet. Obecnie pełnoprawni 
członkowie stowarzyszenia zarządzają około 20 czeskimi inwestycji a kilka innych 
jest na etapie przygotowania. Obejmują one, na przykład, Pietro Filipi, SA .; CCS, 
SA; Computer Press SA.; Holmes Place Czechy, sp.z.o.o.; Gumotex, SA; Vues Brno 
sp.z.o.o.; Lanex S.; Lexum SA i inni. 

Źródła finansowania funduszy PE / VC, to przede wszystkim fundusze emerytal-
ne, firmy ubezpieczeniowe, banki, fundusze funduszy i agencji rządowych. W Cze-
chach, udział funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych w inwestycjach PE/ 
VC jest znacznie ograniczony przez prawo. Wprawdzie największe regionalne fun-
dusze private equity są w stanie uzyskać środki z instytucji zagranicznych, ale mniej-
sze fundusze krajowe zorientowane na kapitał podwyższonego ryzyka są zbyt małe,  
a więc mało atrakcyjne dla takich inwestorów, zatem jest zbyt mało źródeł krajowych 
dla tych funduszy. Inna trudność polega na barierach prawnych w obszarze zakładania 
i prowadzenia funduszy PE / VC w Czechach, stąd nadal dominują przede wszystkim 
fundusze zakładane i zarządzane w innych krajach, ustanowione w ramach różnych 
systemów prawnych. Stowarzyszenie prowadzi rozmowy z przedstawicielami Mini-
sterstwa Finansów, mając na celu zmianę obecnego prawodawstwa oraz stworzenie 
korzystniejszych warunków dla istnienia PE / VC w Czechach, bowiem obecne prze-
pisy dotyczące PE / VC znacznie ograniczają możliwości inwestowania. 

Innym powodem ograniczającym ekspansję inwestycji PE / VC jest to, że przed-
siębiorcy nie są przygotowani do przyjęcia nowego partnera z udziałem w kapitale 
własnym. Aby zapewnić funkcjonalną relację pomiędzy inwestorem i przedsiębiorcą, 
istotne jest, aby obaj partnerzy zgodnie realizowali ten sam cel, zbieżny z celem fir-
my. Tylko wtedy inwestycje przyniosą najwyższe korzyści i doprowadzą do wyjścia 
(czyli zakończenie inwestycji i dezinwestycji inwestora).

Fundusze działające w Czechach zwykle dokonują inwestycji nie mniejszych niż  
1.000.000 EUR. Oznacza to, że wczesne etapy przedsięwzięć mają praktycznie żad-
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nej możliwości poszukiwania finansowania w tej formie. Fundusze, których kryteria 
inwestowania zakładają małe inwestycje poniżej 1 mln EUR nie istnieją w Republice 
Czeskiej, a sieć aniołów biznesu nie wypełnia tej luki. Przedsięwzięcia, które już 
mają wyniki badań i rozwoju muszą wciąż poszukiwać funduszy na ich komercjaliza-
cję w gronie przyjaciół i rodziny, lub polegać na dotacjach z samorządu lub funduszy 
europejskich.

Statystyki EVCA nie przedstawiają pełnego, jednoznacznego obrazu czeskiego 
rynku PE / VC. Główny problem polega na niedokładnej interpretacji danych. Dane 
EVCA obejmują inwestycje z krajowych grup finansowych, które czasami działają 
jako fundusze PE / VC, a czasami jako prywatne holdingi posiadające inną logikę 
działania. 

W 1995 roku kilka instytucji finansowych działających na Słowacji postanowiło 
utworzyć słowacki Venture Capital and Private Equity Association (SAVCA). Jego 
podstawowym celem było zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat do-
stępności funduszy private equity i venture capital dla przedsiębiorców, jak również 
do innych instytucji inwestycyjnych i bankowych oraz podmiotów gospodarczych, 
politycznych i regulacyjnych na Słowacji.

Misja SLOVCA obejmuje cztery główne cele:
 ● dostarczenie informacji do osób poszukujących kapitału dla nowych i istnieją-
cych przedsiębiorstw,

 ● reprezentowanie interesów członków wobec władz i innych powiązanych insty-
tucji, 

 ● zapewnienie forum wymiany poglądów i praktyk dla członków sieci, 
 ● zapewnienie edukacji i szkoleń dla członków SLOVCA i innych zainteresowa-
nych.
SLOVCA jest osobą prawną – stowarzyszeniem osób prawnych o wspólnych 

interesach ustanowionym w dniu 8 listopada 1995 roku i zarejestrowanym w dniu  
22 grudnia 1995. Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez założycieli w dniu  
8 listopada 1995 roku, a także zarejestrowany w Rejestrze Spółek. 

Aktywność funduszy PE/VE na Słowacji jest znacznie mniejsza niż w pozostałych 
krajach Grupy Wyszehradzkiej, jednakże w roku 2014 r. ta aktywność znacznie się 
wzmogła, głównie poprzez inwestycje branżę telekomunikacyjną i usługi medyczne. 

Hungarian Venture Capital Asociation  (HVCA) została założona w roku 1991. 
Obecnie jest to jedna z najbardziej dynamicznych i aktywnych organizacji zawodo-
wych w regionie CEE. HVCA reprezentuje praktycznie każdego większego gracza 
na rynku private equity i venture capital na Węgrzech. Jego celem jest promowanie 
private equity i venture capital na rzecz funduszy, przedsiębiorców i gospodarki jako 
całości. 

Elżbieta Rak-Młynarska



99

HVCA ma na celu promowanie komunikacji pomiędzy jej członkami, opraco-
wanie rygorystycznych standardów zawodowych i etycznych dla swoich członków 
i wykorzystanie różnych kanałów informowania potencjalnych spółek o dostępności 
i zaletach private equity i venture capital jako mechanizmu finansowania. Aby osią-
gnąć ten cel, HVCA zgromadzi swoich członków i przedsiębiorców zainteresowa-
nych tego typu finansowaniem na corocznych konferencjach i comiesięcznych wyda-
rzeniach, gdzie stwarza możliwość nawiązywania kontaktów oraz oferuje cykliczne 
publikacje zawodowe.

Członkami HVCA są wszyscy ważniejsi inwestorzy i doradcy w branży zajmują-
cej się spółkami nienotowanymi na giełdzie. HVCA stwarza forum wymiany poglą-
dów między członkami na temat aktualnych zagadnień private equity i venture capi-
tal i przyszłych trendów w tym obszarze. Jako jedyny i najważniejszy przedstawiciel 
branży, HVCA prowadzi dialog z instytucjami finansowymi i legislacyjnymi Węgier 
oraz innymi organizacjami zawodowymi.

HVCA jest w ścisłym partnerstwie z innymi organizacjami międzynarodowymi 
private equity i venture capital. Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem Euro-
pean Private Equity i Venture Capital Association i jest honorowym członkiem Bry-
tyjskiego Private Equity i Venture Capital Association. Relacje te umożliwiają HVCA 
dzielenie się swoim doświadczeniem z podobnymi stowarzyszeniami z innych części 
świata i dyskutowanie z nimi istotnych kwestii kapitału private equity i venture capi-
tal w regionie.Cele i działania podejmowane przez HVCA:

 ● reprezentowanie interesów sektora  private equity i venture capital na Węgrzech 
i w regionie,

 ● organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla członków stowa-
rzyszenia,

 ● publikowanie danych statystycznych dotyczących PE/VC,
 ● prowadzenie strony internetowej (http://hvca.hu),
 ● utrzymywanie kontaktu z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  
o tym samym lub podobnym profilu.
Polish Venture Capital Association (PVCA) zrzesza inwestorów private equity/

venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji 
zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w  naszym kraju. 
Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/
venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. PSIK działa na pod-
stawie prawa o stowarzyszeniach i statutu. 

Analizując rynek  private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschod-
niej w 2014 roku można stwierdzić, iż aktywność na nim przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Dzięki aktywności   funduszy venture capital działających w tym regionie 

Fundusze venture capital/private equity w krajach Grupy Wyszehradzkiej
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sfinansowano rekordową liczę spółek. Wzrosła wartość transakcji wykupowych, 
pojawiły się też bardzo duże transakcje, z pierwszą od 2009 roku inwestycją finan-
sującą spółkę o wartości przekraczającej 1 mld euro. W Grupie Wyszehradzkiej  
w 2014 r. przez fundusze PE/VC została sfinansowana rekordowa liczba spółek -fi-
nansowanie od funduszy pozyskało 189 spółek, w porównaniu ze 162 w 2013 r. i 147  
w 2012 r., z czego na polskie spółki w analogicznym okresie przypadało 78, 98  
i 74 (por tab. 1). Dane opublikowane przez EVCA wskazują, że w Europie Środko-
wo – Wschodniej do funduszy napłynęło prawie 1,5 mld euro na nowe inwestycje  
w tym regionie. Również na rynku wyjść fundusze były bardzo aktywne, sprzeda-
jąc spółki, w które wcześniej zainwestowały prawie 1,3 mld euro. Polska była naj-
większym rynkiem wyjść w regionie, notując rekordową wartość dezinwestycji na 
poziomie 530 mln euro (Węgry – 162 mln, Słowacja – 160 mln, Czechy – 235 mln 
w 2014 r.) Środkowoeuropejski rynek private equity/venture capital umocnił się, na 
co wskazuje zarówno wartość środków pozyskanych na nowe inwestycje, jak rów-
nież kwot zainwestowanych oraz wyjść z inwestycji. Dane jednoznacznie wskazują 
na wzrost zainteresowania regionem CEE ze strony lokalnych firm inwestycyjnych, 
jak również europejskich oraz globalnych inwestorów. Przyczyniła się do tego dobra 
sytuacja makroekonomiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, na co wskazują m.in. 
wysokie tempo wzrostu PKB, niska inflacja i spadające. Te czynniki tworzą atrak-
cyjne warunki dla firm private equity i inwestorów zagranicznych zachęcając ich do 
inwestowania w tym regionie. 

Polska jest liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę sfinansowanych spółek- aż  
54 polskie firmy zostały sfinansowane przez fundusze venture capital.  Ponieważ 
fundusze VC inwestują w stosunkowo niewielkie, młode spółki, stąd, przy dużej 
liczbie transakcji, łączna wartość inwestycji PE/VC w Polsce spadła w 2014 r.  
o 34 proc., do 251 mln euro (w roku 2013 – 380 mln euro). W 2014 r. znaczący 
skok odnotowała Słowacja, gdzie łączna wartość transakcji funduszy VC wzrosła  
z 49 mln w 2013 r do 393 mln w 2014 r. – z tym, że na Venture Capital przypada 
ok. 7,5 mln euro (por. tab.1.).

Analiza funkcjonowania funduszy VC w Polsce (tab 2) pokazuje, że transakcje 
venture capital w Polsce koncentrują się w kilku branżach: najwięcej w telekomuni-
kacji i mediach, branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologiach oraz produk-
cji i dystrybucji dóbr konsumpcji. Wyraźnie jest widoczna rosnąca aktywność fun-
duszy venture capital, które inwestują w spółki technologiczne. Podobnie sytuacja 
wygląda w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej,  z tym, że w Czechach dominują 
komunikacja i media oraz sektor IT i usługi, w Słowacji – komunikacja i media, bran-
ża medyczna i energetyka, a na Węgrzech energetyka, branża medyczna i produkcja 
i dystrybucja dóbr konsumpcyjnych [Yearbook 2015].
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Tabela 2.  Inwestycje PE/VC w Polsce wg sektorów w latach 2007-2014

Sektor
Liczba firm korzystających z funduszy VC/PE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rolnictwo 0 0 0 0 0 1 1 0

Produkcja dla biznesu 8 6 4 4 5 7 3 6

Usługi dla biznesu 1 4 2 1 3 6 8 9

Chemia i gospodarka materiałowa 1 1 1 0 0 1 0 2

Telekomunikacja i media 18 19 5 8 14 9 17 13

IT 3 9 3 3 5 12 20 19

Budownictwo 1 1 0 1 2 2 1 0

Dobra konsumpcyjne – produkcja i dystrybucja 8 6 5 11 6 8 8 6

Inne usługi 2 4 3 4 5 9 13 9

Energetyka i surowce 2 3 0 0 3 4 3 4

Usługi Finansowe 7 4 0 5 4 5 5 6

Branża medyczna, farmaceutyczna, biotechnologie 5 7 3 5 7 8 7 4

Nieruchomości 0 0 1 1 0 0 0 0

Transport 2 3 0 2 1 2 3 0

Pozostałe 0 4 0 0 0 0 0 0

Razem 58 71 27 45 55 74 89 78

High Tech 7 15 2 2 3 8 5 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie Yearbook 2015 i www.psik.pl

Rynek Europy Środkowo – Wschodniej jest rynkiem bardzo obiecującym. Aby 
mógł jeszcze lepiej rozwijać się, przewiduje się powołanie największego w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej Funduszu Funduszy mającego wspierać startupy i 
rozwój innowacyjności z początkowym budżetem ok. 500 mln zł. Środki na ten cel 
ma wyłożyć Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy. Z tym Funduszem współpra-
cować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ma być „katalizatorem 
rozwoju dla innowacyjnych spółek technologicznych z polskim pierwiastkiem” [Pol-
ska krajem… 2016].

5. PODSUMOWANIE

Po 25 latach od rozpoczęcia transformacji gospodarczej, Polska stała się  jednym 
z największych i najbardziej atrakcyjnych private equity wśród wszystkich państw 
Europy Środkowo – Wschodniej.  Polska przyciąga inwestorów dzięki stabilności 
rozwoju gospodarczego i odporności na zawirowania rynkowe, co pozytywnie wy-
różnia ją spośród krajów sąsiednich i podnosi jej atrakcyjność. Po przyjęciu do Unii 

Fundusze venture capital/private equity w krajach Grupy Wyszehradzkiej
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Europejskiej, kraje Europy Środkowo – Wschodniej były postrzegane przez poten-
cjalnych inwestorów w sposób jednorodny. Dzisiaj wyraźnie już można zauważyć 
różnice pomiędzy nimi a liderami regionu stają się obok Polski i Czechy także kraje 
nadbałtyckie. Polska, poza tym, że jest największą z gospodarek środkowoeuropej-
skich, posiada wiele atutów, m.in. doskonale rozwinięty rynek kapitałowy oraz sta-
bilny i nowoczesny sektor bankowy. Wykształciły się również ramy instytucjonalne 
wspierające działania inwestorów private equity, dzięki czemu Polska upodabnia się 
coraz bardziej do krajów Europy Zachodniej, jednocześnie oferując inwestorom po-
tencjał wzrostowy typowy dla krajów, które nadrabiają dystans dzielący je od bardziej 
rozwiniętych gospodarek. Pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej również podejmują 
działania zmierzające do zmniejszenia dystansu między nimi a pozostałymi krajami 
Europy Zachodniej, tak, aby przyciągać kapitał, dzięki któremu będzie możliwy dal-
szy dynamiczny rozwój gospodarczy.
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