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OD REDAKCJI

Robert Dyrcz
Redaktor Naczelny 

Założyciel i Prezes Zarządu PICM 

szanowni Państwo,

Gdy ponad dwa lata temu zaczynała się pandemia, kurs akcji mało jeszcze wtedy znanej firmy Zoom Video Communi-
cations był na poziomie 140$. Po ośmiu miesiącach, w listopadzie 2020 roku, na fali bumu pracy zdalnej, wycena tego 
producenta, chyba najpopularniejszej aplikacji do spotkań online, poszybował do wartości prawie 480$ za akcję, czyli  
o 343% więcej! Od tego momentu, zarówno popularność jak i wycena tej spółki technologicznej jest coraz mniejsza. 
W momencie pisania tego tekstu jeden walor ZOOM’a kosztuje 110$. Czy to znak definitywnego końca pandemii? 
Na pewno bardzo szybko o niej zapomnieliśmy 24 lutego, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie. Jaki rachunek przyjdzie 
nam zapłacić za ten bezprecedensowy z punktu widzenia ekonomii, ale też socjologii, czas?

Odpowiedź jest jedna – ceną jest inflacja, a być może stagflacja, czyli okres niskiego wzrostu PKB oraz wysokiej inflacji. 
Jeszcze rok temu mało kto wierzył w czarnowidzące prognozy dr Doom’a (Nouriel’a Roubini’ego) o nadchodzącej katast-
rofalnej mieszance. Ale wpompowane w gospodarkę biliony dały o sobie znać w momencie poprawiającej się koniunk-
tury, czyli już w lecie 2021 roku. Jeszcze nigdy wcześniej tzw. luzowanie ilościowe (ang. quantitative easing, QE) nie było 
wdrażane przez banki centralne na tak szeroką skalę i w tak wielu krajach. Wydawało się, że pieniądz będzie wiecznie 
tani… Nieprawda. Jak ocenił to niedawno Paweł Borys, Prezes PFR – ta era właśnie się skończyła. I to z wielkim hukiem. 
Sytuacja z inflacją jest podobna do tej z początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Ale jest jeszcze inny problem – zbyt 
późna i zbyt ostrożna reakcja banków centralnych na, tak naprawdę wywołane własnymi rękami, wyzwanie. Jak zdusić in-
flację nie dławiąc wzrostu gospodarczego? QE nie jest dzisiaj możliwy. Pieniądze „zrzucane z helikoptera” (ang. helicopter 
money) trzeba zbierać z ziemi, bo helikopter jest w ogniu. Ogniu krytyki tych ekonomistów, którzy nie dali się wciągnąć 
w lansowane jeszcze niedawno „palenie podręczników ekonomii” czy upieranie się przy teoriach, że „dług zostanie 
skonsumowany przez wzrost PKB”.

A propos, jak jest z naszym PKB? W pierwszych miesiącach bieżącego roku, z poziomu ogólnego, Polska utrzymała za-
dziwiająco szybkie tempo rozwoju gospodarczego. W szczegółach jest to jednak trochę niepokojące. Wzrost aktywności 
ekonomicznej to w dużej mierze skutek kumulacji zapasów przez firmy, która nieuchronnie zakończy się wraz z osłabi-
eniem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Relacja nakładów inwestycyjnych do PKB jest najniższa od lat i daleko 
nam nie tylko do postawionych wcześniej celów, ale i do średniej dla podobnych nam krajów rozwijających się. Konsump-
cja natomiast jest w zadziwiająco dobrej kondycji. O dziwo wzrost inflacji nie wywołuje aż tak negatywnych reakcji po 
stronie konsumentów, ale sygnały o „selektywnych” zakupach oczywiście są ewidentne. W pierwszej kolejności widać to  
w ograniczeniach zakupów dóbr trwałego użytku. Widzimy tu zdecydowanie cykl, w którego pierwszej fazie szał zakupów 
spowodował odczuwalne do dzisiaj kłopoty w łańcuchach dostaw. Teraz mamy naturalne spowolnienie, bo przecież kon-
sumenci nie będą co roku wymieniać sprzętu AGD czy RTV, czy też wyposażać biura domowego. Z opublikowanego 
kilka tygodni temu sondażu Kantar Public, wynika, że 36% ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat 
materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 11% badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym 
według 9% będzie to pewna poprawa, a według 2% nastąpi wyraźna poprawa. 48% badanych wskazuje na pogorszenie 
obecnych warunków, przy czym 16% uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 32% z nich nastąpi pewne pogorszenie.

Duże wahania aktywności ekonomicznej w Polsce w ostatnich dwóch latach, związane z obowiązującymi okresowo 
anty-epidemicznymi restrykcjami, sprawiają, że wzrost PKB w ujęciu rok do roku jest pod silnym wpływem bazy 
odniesienia i nie oddaje dobrze bieżącej kondycji gospodarki.

A co sądzą najtęższe głowy o bieżącej kondycji gospodarki światowej? W ankiecie przeprowadzonej przez Światowe 
Forum Ekonomiczne, które wyjątkowo pod koniec maja odbyło się w Davos, wśród głównych ekonomistów firm i or-
ganizacji międzynarodowych widać wzrost pesymizmu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jednocześnie oczekiwana 
jest umiarkowana aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych, Chinach i większości gospodarek wschodzących. 
Słabsze perspektywy ekonomiczne dotyczą krajów znajdujących się geograficznie bliżej wojny w Ukrainie. Z kolei inflacja 
ma być wysoka wszędzie na świecie poza Azją, a płace realne mają spadać z powodu rosnącej niepewności żywnościowej  
i wyższych cen energii. Coraz więcej ekonomistów jest zaniepokojonych, że świat pogrąża się w recesji. Skutki pandemii, 
zmiany klimatyczne i konflikty – takie, jak wojna w Ukrainie – przyczyniają się do gwałtownego wzrostu cen żywności 
i energii oraz głodu w wielu krajach. W ocenie uczestników panelu Averting a Global Food Crisis, świat może stanąć  
w obliczu najgorszego kryzysu żywnościowego od dziesięcioleci.

A o jakie prognozy możemy pokusić się osobiście? Czy przy rosnących stopach procentowych czeka nas seria kryzysów 
zadłużeniowych na rynkach wschodzących? Czy rządy będą dążyć do przywrócenia dyscypliny fiskalnej i ogranicze-
nia zadłużenia, nawet za cenę protestów społecznych i utraty władzy? Czy przy tak wysokim długu publicznym polity-
ka fiskalna może zaciążyć na polityce pieniężnej w sposób ryzykowny dla niezależności banków centralnych? A może 
będziemy świadkami stosunkowo bezbolesnego schłodzenia gospodarki, uspokojenia dynamiki cen i stabilizacji rozwoju 
gospodarczego? Czy wojna w Ukrainie i inflacja na półkach sklepowych zostaną z nami na dłużej?

Na pytania o przyszłość można szukać odpowiedzi na zbliżającej się konferencji Credit Risk 2022, na którą serdecznie 
zapraszam! Jak poprzednio, spotykamy się w Krakowie, tym razem na jesieni, tj. 29 września. Do zobaczenia!

W międzyczasie zapraszam do wakacyjnej lektury najnowszego wydania Credit Manager Magazine!

https://creditmanagermagazine.pl/
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Wszyscy musimy się mierzyć z nowymi wy-
zwaniami. Zarówno jako osoby fizyczne my-
ślimy z niepokojem o naszych rodzinach, ale 
i przedsiębiorcy mocno zastanawiają się w ja- 
kich warunkach przyjdzie im funkcjonować 
w najbliższych miesiącach, latach i jakie pod-
jąć już dziś decyzje, które pozwolą im prze-
trwać okres, który - co chyba jest oczywiste 
- jest wielką niewiadomą.

Dotychczasowe kryzysy, począwszy od lat 
20-tych ubiegłego wieku, czy też wydarzeń  
z roku 2008, a także najnowszy kryzys z 2020 

roku, wyglądały z punktu widzenia makro-
ekonomicznego podobnie. Szok, niedowie-
rzanie, czasami spadki notowań giełdowych 
o 50%, ale wszystko działo się krótko i mak-
symalnie po 2-3 miesiącach mieliśmy już 
odbicie i powolną drogę do stanu sprzed 
kryzysu. Obecne wydarzenia, co do których 
można doszukiwać się pewnej analogii, ale 
tylko biznesowej analogii, do roku 2020, to 
moment gdzie chyba wszyscy mamy prze-
świadczenie że dzisiejsza sytuacja z końca 
maja 2022 roku upoważnia nas do pytania - 
gdzie jest dno?

Szalejąca inflacja, szalejące wynagrodzenia, 
nieprzewidywalne i coraz wyższe ceny su-
rowców, obawa jakie długoterminowe skutki 
będzie miała agresja Rosji na Ukrainę - te 
wszystkie wątpliwości są w naszych głowach. 

Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem 
kapitałowym. Aktywny członek rad 
nadzorczych i komitetów audytów  
w spółkach rodzinnych i prywatnych, 
notowanych na giełdzie papierów war-
tościowych, czy też z udziałem Skarbu 
Państwa oraz spółek komunalnych. 
Praktyk zarządzania finansami. Biegły 
rewident. Członek Zespołu eksperc-
kiego do spraw zwiększenia efektywno- 
ści rad nadzorczych Komisji do spraw 
Reformy Nadzoru Właścicielskiego 
przy Ministerstwie Aktywów Państwo- 
wych. Członek stowarzyszeń i orga-
nizacji biznesowych, m.in. wieloletni 
wiceprezes Regionalnej Izby Gospo- 
darczej w Katowicach, Członek Ka-
pituły Nagrody Dyrektor Finansowy 
Roku. Autor licznych publikacji, ana- 
liz branżowych i komentarzy media- 
lnych z obszarów zarządzania, finan- 
sów, rachunkowości i nadzoru właści- 
cielskiego. Wykładowca specjalisty- 
cznych kursów i szkoleń z finansów 
i rachunkowości, a także ekspert na kur- 
sach przygotowawczych do egzaminu 
na członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa. Panelista kluczowych 
branżowych konferencji i spotkań biz- 
nesowych i związanych z rynkiem 
kapitałowym. Inicjator oraz współorga- 
nizator największego w Polsce projektu 
propagującego standardy właściciel- 
skie – „Konferencja Rada Nadzorcza” 
i corocznego wyróżnienia „Człowiek 
Corporate Governance”. Fundator i eks- 
pert portalu NadzorKorporacyjny.pl. 

 

I chyba to czego byśmy najbardziej chcieli, 
i to nieważne czy patrzymy z perspektywy 
osoby fizycznej czy z perspektywy przedsię-
biorstwa, to – stabilizacja.

Co nas zatem czeka w najbliższych miesią-
cach? Na początku tego roku w wypowiedzi, 
którą udzieliłem dla portalu wnp.pl, wtedy 
trochę na zasadzie przekory powiedziałem, 
że bardzo możliwa jest zarówno zerowa, jak  
i 30-procentowa inflacja. Dlatego teraz nie 
odważę się na jakiekolwiek prognozy. Trzy-
mam tylko kciuki abyśmy jako społeczeń-

stwo wyszli obronną ręką z sytuacji jaką dzi-
siaj mamy!

Czas pokaże co przyniesie nam przyszłość. 
Dobrą okazją na dyskusje na temat obecnego 
stanu gospodarki, perspektyw oraz roli dla 
credit managera w tak dynamicznie zmie-
niającym się świecie, będzie zbliżająca się ko-
lejna konferencja Credit Risk 2022, na która 
serdecznie zapraszam! Do zobaczenia!

„Dotychczasowe kryzysy, począwszy od lat 20-tych ubiegłego 
wieku, czy też wydarzeń z roku 2008, a także najnowszy
kryzys z 2020 roku, wyglądały z punktu widzenia 
makroekonomicznego podobnie. Szok, niedowierzanie, 
czasami spadki notowań giełdowych o 50%, ale wszystko 
działo się krótko i maksymalnie po 2-3 miesiącach mieliśmy 
już odbicie i powolną drogę do stanu sprzed kryzysu.”

Gdzie jest dno?
Minęło już 100 dni agresji rosji na ukrainę. Agresji, która prawdopodobnie w istotny sposób zmienia Europy, 
a może i cały świat, na najbliższe kilka, kilkanaście lat. nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po wydarzeniach roku 
2020 tj. prawie całkowitej izolacji związanej z Covid-19, a tu mamy kolejnego „czarnego łabędzia” - aczkolwiek 
chyba żadne określenie nie odda istoty tego z czym mamy dziś do czynienia.

Piotr Rybicki
Rada Programowa PICM, nadzorkorporacyjny.pl

https://creditmanagermagazine.pl/
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Jakie konsekwencje przyniosą 
inflacja oraz wojna w Ukrainie 
dla polskich przedsiębiorców? 
Przedłużająca się wojna na ukrainie będzie w coraz większym stopniu odbijać się na kondycji polskich firm  
i gospodarki. Zerwane łańcuchy dostaw, rosnące koszty produkcji, problemy z dostępnością pracowników  
– to zaledwie kilka przykładów z długiej listy problemów wywołanych przez rosyjską agresję.

Trudno obecnie wskazać branżę, która nie bę- 
dzie w jakimś stopniu dotknięta skutkami 
wojny. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, 
że od 5% do 10% firm poniesie głębokie 
straty. Chodzi tutaj o przedsiębiorców, któ- 
rzy prowadzili handel bezpośredni z Ukra- 
iną (ale również z objętymi sankcjami Rosją 
i Białorusią) albo obsługiwali transport na 
tych kierunkach. Od 25% do 35% z sektora 
przedsiębiorstw poniesie straty, które można 
określić jako „znaczące” i które będą wynikać 
z perturbacji w łańcuchach dostaw. Jeszcze 
większe grono przedsiębiorców – od 85% aż 
nawet do 100% odczuje konsekwencje wzro-
stu cen i spadku popytu.

skutki wojny inne w różnych 
branżach

Warto przytoczyć w tym miejscu opublikowa-
ne pod koniec kwietnia wyniki ankiety GUS 
na temat wpływu wojny na Ukrainie na ko-
niunkturę. Przedsiębiorcy odpowiadali na py-
tania dotyczące obecnych i przewidywanych 
konsekwencji wojny dla firm a także jej wpływu 
na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wy-
niki badań zaprezentowano w podziale na na-
stępujące obszary gospodarki: przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, 
handel detaliczny, transport i gospodarkę 
magazynową oraz zakwaterowanie i gastro- 
nomię. Z badań wynika, że przedstawiciele 
każdej z analizowanych branż – choć w róż- 
nym stopniu – odczuwają negatywne konse-
kwencje sytuacji na Ukrainie. Jako poważne 
ocenia je 29,1% przedsiębiorców z branży 
transportowej i magazynowej, 28,5% z branży 
zakwaterowania i gastronomii oraz 26,1% z bu- 
downictwa i przetwórstwa przemysłowego. 
Ponadto, zakwaterowanie i gastronomia oraz 

Krajowa Izba Gospodarcza

budownictwo to branże, w których najwięk-
szy odsetek (odpowiednio 10,7% oraz 10,5%) 
firm określa skutki wojny jako zagrażające 
stabilności firmy.

Co z inflacją?

Jednym z najbardziej odczuwalnych skutków 
kryzysu jest galopująca inflacja. W kwietniu 
wzrosła ona w ujęciu rocznym o 12,4% a pro-
gnozy KIG mówią o dalszych wzrostach ze 
szczytem w III kwartale. Czynnikami ryzy-
ka – poza wojną na Ukrainie – pozostają też 
kurs złotego oraz budząca niepokój sytuacja  
w Chinach.

Choć to inflacja konsumencka zazwyczaj tra- 
fia na pierwsze strony gazet, to z perspekty-

wy przedsiębiorców niepokojący jest również 
wzrost cen producenckich. Według danych 
GUS, w marcu PPI wzrósł w ujęciu rocznym 
aż o 20%. Ale – w odróżnieniu od inflacji kon- 
sumenckiej – KIG przewiduje, że dynamika 
wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu 
powinna niebawem spadać.

Jakie perspektywy dla PKb?

Niestety, sytuacja na Ukrainie wpłynie rów-
nież na poziom naszego PKB. Zakładając opty- 
mistyczny scenariusz Krajowa Izba Gospo-
darcza szacuje, że tempo wzrostu PKB w tym 
roku obniży się do poziomu 3,5%. Jeśli kon-
flikt nadal będzie się przedłużał, wzrost może 
zejść nawet do poziomu 2% a to już będzie 
oznaczało początek poważnych problemów 
na rynku pracy.

Niepokojące są również dane z eksportu – 
opublikowane przez NBP dane o bilansie płat- 
niczym za marzec pokazały, że dynamika eks-
portu jest niższa niż oczekiwał rynek co może 
świadczyć o tym, że wojna zaczyna oddziały-
wać również na tę – do tej pory nieźle się trzy-

mającą w „popandemicznych” realiach  – sferę 
 gospodarki.

Trudna sytuacja znajduje odzwierciedlenie 
nie tylko w danych makroekonomicznych, ale 
też w postawie przedsiębiorców. Obecne pro- 
blemy mogą być katalizatorem zmian w funk- 
cjonowaniu przedsiębiorstw i ich podejściu 

„Obecne problemy mogą być katalizatorem zmian 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ich podejściu do ryzyka. 
Wszystko wskazuje, że czas wpajanej nam przez dekady logiki 
«oszczędzaj, inwestuj, myśl o przyszłości» przemija
i najbliższy okres może być czasem demolowania mozolnie 
gromadzonych wcześniej zasobów (finansowych i nie tylko).”
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do ryzyka. Wszystko wskazuje, że czas wpa-
janej nam przez dekady logiki „oszczędzaj, 
inwestuj, myśl o przyszłości” przemija i naj-
bliższy okres może być czasem demolowania 

mozolnie gromadzonych wcześniej zasobów 
(finansowych i nie tylko).

Wojna to istotne skutki społeczne

Analizując gospodarcze skutki wojny nie mo- 
żna też zapominać o skutkach społecznych, 
które już niebawem mogą zacząć silnie od-
działywać na sferę gospodarki. Chodzi tutaj 
m.in. o kwestie związane z falą uchodźców 
czy potencjalnym niezadowoleniem społe- 
cznym wynikającym ze wzrostu cen. Wojna 
stwarza też ogromne ryzyko dla rynku żyw-
ności – nie tylko z powodu zablokowania 
importu surowców rolnych ze Wschodu ale 
– co nie mniej ważne – ze względu na zabu-
rzenia w produkcji i dostawie nawozów.

Jak zniwelować negatywne skutki 
kryzysu?

Wobec niezbyt optymistycznie wyglądających 
prognoz pojawia się pytanie: co można zrobić 
żeby zniwelować negatywne konsekwencje 
wojny dla polskiej gospodarki? Jak wiemy, rząd 
zapowiada „tarczę antyputinowską” – w któ- 
rej znajdą się np. dopłaty do nawozów czy 
wsparcie dla eksporterów w poszukiwaniu 
nowych rynków. Przede wszystkim jednak 
należałoby zacząć od reformy prawa gospo-
darczego i polepszenia – na ile to możliwe  
w krótkim czasie – klimatu dla przedsiębior-
czości w Polsce. W niespokojnych czasach po- 
winno się szczególnie zadbać o to, żeby pra-
wo było przewidywalne i nie przysparzało 
wielu niepotrzebnych obciążeń i obowiąz-
ków. Przykładem tego typu działań może być 
zapowiadana korekta Polskiego Ładu (choć  
z oceną warto się wstrzymać do czasu reali-
zacji zapowiedzi). Rząd powinien również 
aktywnie uczestniczyć w prowadzonych na 
gruncie UE rozmowach na temat zmian w eu- 
ropejskiej polityce gospodarczej, dbając o in-
teres polskiej gospodarki i rodzimych firm. 
Trudno obecnie przewidzieć, jaki będzie efekt 
tych dyskusji ale można zakładać, że wiele 
europejskich planów – w tym dotyczących 
np. zielonej transformacji – będzie wymagać 
rewizji. Ważne jest, aby polski biznes w jak 
najszerszym stopniu uczestniczył w tworze-
niu nowej, europejskiej rzeczywistości go-
spodarczej a nie pozostawał jedynie biernym 
obserwatorem zmian.

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest 
największą niezależną organizacją biz- 
nesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. 
Reprezentuje największą liczbę przed- 
siębiorców, łącząc 160 organizacji biz- 
nesowych, tj. 70 Izb i związków bran-
żowych, 61 Izb regionalnych, 21 Izb 
bilateralnych oraz 8 pozostałych or-
ganizacji (stowarzyszenia, fundacje). 
KIG prowadzi monitoring działal-
ności ustawodawczej Sejmu, przeka- 
zujemy zbiór postulatów przedsiębio- 
rców do Rządu, Parlamentu, Kance-
larii Prezydenta i organów UE.

Krajowa Izba Gospodarcza stale współ- 
pracuje z Rządem (towarzyszące dele- 
gacje biznesowe przedstawicieli MPiT 
i MSZ) oraz agencjami rządowymi 
(PAIH, PARP, KOWR) w ramach reali- 
zacji projektów międzynarodowych.
 

„Według danych GUS, w marcu PPI wzrósł w ujęciu
rocznym aż o 20%. Ale – w odróżnieniu od inflacji 
konsumenckiej – KIG przewiduje, że dynamika wzrostu cen 
produkcji sprzedanej przemysłu powinna niebawem spadać.”

Patząc z perspektywy przedsiębiorców – pe- 
wne szanse na przezwyciężenie skutków kry-
zysu mogą pojawić się wraz z uruchomie-
niem dużych inwestycji w obronność. Chodzi 

tutaj nie tyle o zakupy uzbrojenia ale szerzej 
– programy zwiększania bezpieczeństwa kra-
ju w innych niż czysto militarny obszarach 
(np. tworzenie rezerw, nowe inwestycje in-
frastrukturalne). Innym pomysłem jest np. 
wykorzystanie pojawiających się możliwości 
przejmowania nadwyrężonych pandemią firm 
zachodnich.

Wspomniane powyżej działania – mogą zni-
welować negatywne skutki kryzysu ale go nie 
zwalczą. Jeśli wojna szybko się nie skończy – 
trudno oczekiwać stabilizacji.
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Zatory płatnicze – czyli dlaczego 
warto płacić na czas…
Wciąż niewielu przedsiębiorców ma świadomość, że zawierając umowę z innym przedsiębiorcą powinni 
zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne i właściwe określenie nie tylko przedmiotu umowy, wynagrodzenia 
czy zasad odpowiedzialności za jej niewykonanie lub wadliwe wykonanie, ale także na przyjęte w umowie 
terminy zapłaty. od ponad dwóch lat (01.01.2020 r.) obowiązują nowe, zmodyfikowane zasady dotyczące 
m.in. obowiązków związanych z regulowaniem zobowiązań. ich niestosowanie może się wiązać z dotkliwymi 
konsekwencjami, z których najłagodniejszą jest konieczność zapłaty odsetek. Znacznie poważniejsze implikacje 
– zarówno finansowe, jak i wizerunkowe, wiążą się z nałożeniem przez Prezesa urzędu ochrony Konkurencji 
i Konsumentów kary administracyjnej za zatory płatnicze, czyli za niewywiązywanie się w terminie 
ze zobowiązań umownych. Warto poznać zasady dotyczące ochrony przedsiębiorców przed opóźnieniami 
płatności, które szczegółowo zostały opisane w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnienieniom w transakcjach handlowych (dalej: „ustawa o zatorach płatniczych” lub „ustawa”).

do jakich transakcji ma 
zastosowanie ustawa o zatorach 
płatniczych?

Ustawa ma zastosowanie do transakcji han-
dlowych rozumianych jako umowa, której 
przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru 
lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony 
zawierają ją w związku z wykonywaną dzia-
łalnością. Oczywiście pojęcie to jest na tyle 
szerokie, że w obrocie prawnym pojawiają się 
wątpliwości dotyczące klasyfikacji odpowied-
niej umowy dla celów stosowania ustawy. Nie 
ulega wątpliwości, że trudno też, ze względu 
chociażby na umiejscowienie tego aktu praw-
nego, posługiwać się pojęciem towarów czy 
usług na gruncie ustawy o VAT, ta przecież 
dotyczy prawa podatkowego i rządzi się dość 
hermetyczną nomenklaturą. Niewątpliwie, 
jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości, jak za-
kwalifikować daną umowę, powinien przy-
jąć szerszą wykładnię, która pozwoli unik- 
nąć sankcji za niewykonanie ustawowych obo- 
wiązków. Trzeba także pamiętać, że umowa 
nie musi mieć formy pisemnej – nawet jeżeli 
realizujemy zamówienie na podstawie uprosz- 
czonego formularza, czy wcześniej zaakcepto-
wanych ogólnych warunków – również, o ile 
spełnione są pozostałe kryteria ustawowe, ma- 
my do czynienia z transakcją handlową.

do kogo stosuje się przepisy 
ustawy?

Przepisy ustawy nie mają zastosowania do kon- 
sumentów, ponieważ jej istotą jest w szczegól-
ności eliminacja wykorzystywania przewagi 
kontraktowej w relacjach pomiędzy dużymi  

Justyna Halaś
Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k.

a małymi i średnimi przedsiębiorcami. Ustawę 
stosuje się zatem do transakcji handlowych, 
których wyłącznymi stronami są:
a) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców, zatem także osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą;
b) podmioty prowadzące działalność, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a zatem zaj- 
mujący się prowadzeniem: działalności wy-
twórczej w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrod-
nictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, wynajmowania przez rolni-

ków pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych in- 
nych usług związanych z pobytem turystów, 
 wyrobem wina przez producentów będących 
rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hek-
tolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, 
czy koła gospodyń wiejskich;
c) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986 i 2215) (w tym jednostki sektora finan-

sów publicznych i pokrewne);
d) osoby wykonujące wolny zawód,
e) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębior-
ców zagranicznych,
f) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europej- 
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo- 
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ustawa nie będzie miała zastosowania do tych 
transakcji handlowych, które dotyczą długów 
objętych postępowaniami prowadzonymi na 
podstawie przepisów prawa upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego, a także umów, na pod- 

stawie których są wykonywane czynności ban- 
kowe oraz w tych, których stronami są wy- 
łącznie podmioty zaliczane do sektora finan-
sów publicznych.

duży przedsiębiorca – dodatkowe 
obowiązki

Każdy przedsiębiorca powinien dokonać anali-
zy swojego statusu, ponieważ to czy jest mikro, 
małym, średnim czy w końcu dużym przed-

„W przypadku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
może się okazać, że jakkolwiek przedsiębiorstwo samodzielnie 
nie spełnia kryteriów dużego przedsiębiorcy, to przy 
uwzględnieniu metodologii wynikającej z rozporządzenia 
Komisji – powinno zostać za takie uznane.”
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siębiorcą ma znaczenie dla wypełniania obo-
wiązków wynikających z ustawy. W praktyce 
„dużym przedsiębiorcą” będzie ten, który nie 
zalicza się do żadnej z wcześniej wymienio-
nych. Podstawą do ustalenia statusu jest za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które 

nakazuje identyfikować dane niezbędne do 
ustalenia statusu także poprzez uwzględnie-
nie zatrudnienia, obrotu czy sumy bilansowej 
przedsiębiorstw powiązanych lub partner-
skich. Z tego powodu w przypadku spółek 
wchodzących w skład grupy kapitałowej może 
się okazać, że jakkolwiek przedsiębiorstwo 
samodzielnie nie spełnia kryteriów dużego 
przedsiębiorcy, to przy uwzględnieniu meto-
dologii wynikającej z rozporządzenia Komisji 
– powinno zostać za takie uznane. To z kolei 
rodzi dodatkowe obowiązki – m.in. obliga-
toryjne zamieszczenie w umowach z kontra-
hentami oświadczenia o posiadaniu statusu 
dużego przedsiębiorcy, czy brak możliwości 
ustalenia terminu zapłaty dłuższego niż 60 
dni, jeżeli wierzycielem jest mikroprzedsię-
biorca, mały lub średni przedsiębiorca.

termin zapłaty

Podstawowym terminem zapłaty określonym 
w ustawie jest 60 dni. Termin ten liczy się 
od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub 
rachunku, potwierdzających dostawę towaru 
 lub wykonanie usługi. Strony mogą umówić 
się w umowie inaczej, ale takie postanowie-
nie musi być precyzyjne i przede wszystkim 
nie może być rażąco nieuczciwe wobec wie-
rzyciela.

odsetki

Konstruując umowę pomiędzy przedsiębior-
cami należy nie tylko zbadać status tych pod-
miotów, ale także pamiętać o konsekwencjach 
nieuregulowania zagadnień związanych np.  
z terminem zapłaty lub z ustaleniem terminu 
naruszającego przepisy ustawy. Jeżeli strony 
nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, 
wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie w transakcjach handlowych 
bez wezwania. Z kolei jeżeli strony transakcji, 
w wyłączeniem podmiotu publicznego będą-
cego podmiotem leczniczym, przewidziały  
w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
wierzyciel niebędący dużym przedsiębiorcą 
może żądać odsetek ustawowych już po upły-
wie 30 dni.

Zatory płatnicze pod lupą uoKiK

Przedsiębiorcy, którzy wbrew przepisom usta- 
wy stosują niezgodne z nią terminy zapłaty 
lub też opóźniają się ze spełnianiem świad-
czeń na rzecz swoich kontrahentów, muszą 
liczyć się z konsekwencjami w postaci admi-

nistracyjnej kary pieniężnej, którą na takich 
przedsiębiorców może nakładać Prezes Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Istotą tej kary ma być dyscyplinowanie naj-
większych przedsiębiorców, którzy, wykorzy-
stując swoją przewagę nad kontrahentami, 
nie regulują terminowo swoich zobowiązań. 

Prezes Urzędu nakłada administracyjną karę 
pieniężną za nadmierne opóźnianie się ze 
spełnianiem świadczeń pieniężnych, które ma 
miejsce, gdy w okresie trzech kolejnych mie-
sięcy suma wartości świadczeń pieniężnych 
niespełnionych oraz spełnionych po termi-
nie przez dany podmiot wynosi co najmniej:  
5 mln zł – w stosunku do postępowań wszczę- 
tych w latach 2020-2021 oraz 2 mln zł – w sto- 
sunku do postępowań wszczętych od 2022 r. 
Mechanizm ustalania wysokości kary został 
opisany w ustawie o zatorach płatniczych, a ta 
ostatnia jest uzależniona m.in. od liczby oraz 
wartości niespełnionych w terminie świad-
czeń. Prezes Urzędu w niektórych przypad-
kach, pomimo stwierdzenia zatorów płatni-
czych, jest zobligowany do odstąpienia od 
nałożenia kary - jeśli w badanym okresie suma 
świadczeń pieniężnych otrzymanych przez 
dany podmiot po terminie przewyższa wy-
generowany przez nie zator płatniczy czy też  
w przypadku, gdy do nadmiernego opóźnie-
nia się ze spełnianiem świadczeń pienięż-
nych doszło na skutek działania siły wyższej. 

Tylko w ostatnim czasie Prezes Urzędu Ochro- 
ny Konkurencji i Konsumentów nałożył na 
dwie spółki kary w łącznej wysokości ponad 
650 tys. złotych. Przeprowadzone przez Urząd 
postępowanie wykazało, że wysokość wyge-
nerowanych przez spółki zatorów płatniczych 
wyniosła odpowiednio 75 i 25 mln złotych. 

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że poza dodatkowymi 
obowiązkami, przedsiębiorcy zyskali także 
narzędzie do walki z nieuczciwymi kontra-
hentami poprzez wsparcie administracyjne. 
Przepisy ustawy, ale także dość łatwy mecha-
nizm zawiadomienia o nieprawidłowościach 
powoduje, że najmniejsi przedsiębiorcy, za-

Justyna Halaś

Radca Prawny, Komplementariusz 
w Kancelarii Adwokatów i Radców 
Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. 
Autorka publikacji z zakresu prawa 
cywilnego, ubezpieczeniowego i han- 
dlowego; jej artykuły ukazały się m.in. 
w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, 
kwartalniku „Glosa”, „Przeglądzie Prawa 
Handlowego”, „Monitorze Prawa Han- 
dlowego” oraz w monografiach na- 
ukowych. Absolwentka prawa i eko-
nomii na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz studiów podyplomowych z zakre- 
su analizy finansowej na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 
radca prawny od 2013 r. Prelegentka 
na konferencjach naukowych i bran- 
żowych. Przygotowuje rozprawę dok- 
torską w Katedrze Prawa Handlowe-
go Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
W codziennej pracy doradza pod-
miotom gospodarczym, w tym spół-
kom notowanym na GPW. Jej zainte-
resowania zawodowe koncentrują się 
na prawie cywilnym, konsumenckim 
oraz prawie rynku kapitałowego.

„Jednocześnie ustawa nie będzie miała zastosowania
do tych transakcji handlowych, które dotyczą długów objętych 
postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów 
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.”

nim wystąpią z roszczeniami do sądu, mają 
szanse odzyskać należne im środki, zgłasza-
jąc przypadek nadmiernych opóźnień Pre-
zesowi UOKiK. To z kolei powinno spełniać 
swoją funkcję prewencyjną, a największych 
przedsiębiorców skłonić do przejrzenia do-
tychczas stosowanych wzorców tak, żeby nie 
narazić się na regulowanie zobowiązań nie-
zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy 
o zatorach płatniczych.
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Jakość danych sprawozdania 
finansowego a moment 
zgłoszenia wniosku o upadłość
sprawozdania finansowe są główną podstawą, na bazie której sądy oraz powoływani biegli sądowi rozstrzygają 
o właściwym momencie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Jest to kwestia o tyle kluczowa, że na gruncie Kodeksu spółek handlowych, w przypadku bezskuteczności  
egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie  
za zobowiązania spółki. Mogą uwolnić się od tego obowiązku, jeżeli wykażą, że zgłosili wniosek o ogłoszenie 
upadłości we właściwym czasie lub że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie 
poniósł szkody. niniejszy artykuł nie odnosi się do pozostałych możliwości zwolnienia członków zarządu 
z odpowiedzialności wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

Analiza sprawozdań finansowych, celem stwier-
dzenia, jaki był właściwy moment do zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, często skupia 
się na podstawowych parametrach, które wska- 
zują na jej przesłanki. Jest to między innymi 
ustalenie stanu majątkowego jednostki, moż-
liwości pokrycia zobowiązań, analiza kon- 
dycji kapitałów własnych jednostki oraz spraw- 
dzenie czy są one dodatnie, czy ujemne, ana- 
liza płynności jednostki i problemów z zaspo- 
kajaniem wymagalnych zobowiązań, analiza 
struktury aktywów i pasywów, czy też anali-
zy wskaźnikowe oraz wykorzystanie modeli 
oceny zagrożenia upadłością.

Zanim jednak sięgniemy po sprawozdanie 
finansowe, należy rozważyć jakość wykaza-
nych w nim danych. Bez analizy prawidłowo-

ści i rzetelności sporządzenia sprawozdania 
finansowego wydanie oceny jest niezasadne. 
Informacja finansowa może być bowiem błę- 
dna, a tym samym wnioski niewłaściwe, 
szczególnie w przypadkach, gdy sprawozda-

Agnieszka Kalandyk
Biegła Rewident, FCCA, Biegła Sądowa. Właścicielka Kancelarii Biegłej Rewident MADG Agnieszka Kalandyk

nie finansowe nie jest badane przez biegłego 
rewidenta. 

Wspominając o sprawozdaniu finansowym 
należy odnieść się także do polityki rachun-
kowości, która jest wymagana przez Ustawę 
o Rachunkowości. Wiele jednostek o niej za-
pomina i jej nie posiada. Polityka rachunko-
wości jest dokumentem, w którym jednostka 
zapisuje wszelkie kwestie, przy których Usta-
wa o Rachunkowości daje jednostce wybór, 
a w szczególności możliwość zastosowania 
uproszczeń, czy też opcję sporządzenia znacz-
nie krótszego sprawozdania finansowego dla 
jednostek mikro i małych.

Posiadając świadomość wagi rzetelnych do-
kumentów, jakimi są sprawozdanie finanso- 

we oraz polityka rachunkowości, przy anali-
zie właściwego momentu do zgłoszenia wnio- 
sku o ogłoszenie upadłości rozważmy prak-
tyczne przykłady, które mogą wskazywać na 
ich nieprawidłowe sporządzenie, a tym sa-

mym na opóźnienie w złożeniu wspomnia-
nego wniosku i błędną ocenę, że wierzyciel 
nie poniósł w wyniku tego szkody:

1. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych 
do dowodu zewnętrznego, bankowego

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy 
stan środków pieniężnych wykazany w spra-
wozdaniu finansowym zgadza się z dowo-
dem źródłowym, czyli najczęściej będzie to 
wyciąg bankowy.

Niezgodność w tym zakresie oznacza bo-
wiem, że zaksięgowane błędnie są nie tylko 
środki pieniężne, ale i inne transakcje, które 
z tym błędnym księgowaniem środków pie-
niężnych są powiązane.

2. Brak zgodności sprawozdania finansowego 
z zestawieniem obrotów i sald 

Sprawozdanie finansowe powinno wynikać 
z ksiąg. Jest ono sporządzane na bazie zesta-
wienia obrotów i sald. Jednostka powinna 
przedstawić zatem zestawienie obrotów i sald 
i wskazać grupowania odpowiednich kont do 
sprawozdania finansowego.

Brak zgodności pomiędzy zestawieniem ob-
rotów i sald oraz sprawozdaniem finanso-
wym może wskazywać na manualne korekty, 
które zostały wprowadzone, aby intencjonal-
nie zniekształcić sprawozdanie finansowe lub 
na to, że księgi nie były prowadzone rzetelnie 
i niemożliwym jest uzgodnienie zestawienia 

„Bez analizy prawidłowości i rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego wydanie oceny jest niezasadne.
Informacja finansowa może być bowiem błędna, a tym  
samym wnioski niewłaściwe, szczególnie w przypadkach,  
gdy sprawozdanie finansowe nie jest badane przez biegłego
rewidenta.”
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obrotów i sald do przedstawionego spra- 
wozdania finansowego.

3. Wiarygodność raportów księgowych jed-
nostki

Należy pamiętać, że w przypadku pobierania 
raportów księgowych celem weryfikacji spra-
wozdania finansowego należy zwrócić uwagę 
na ich poprawność oraz prawidłowe uzgod-
nienie do sald wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym.

Zestawienie obrotów i sald powinno bilanso-
wać się, czyli strona winien powinna równać 
się stronie ma, wartości powinny odpowied-
nio przenosić się na kolejne strony, a bilans 
otwarcia powinien być prawidłowo przeniesio- 
ny z poprzedniego okresu. Są to kwestie oczy- 
wiste, jednakże trzeba zwrócić uwagę na to, że 
systemy księgowe nie zawsze pobierają pra- 
widłowo dane do konkretnych raportów lub 
też nie zostały wykonane odpowiednie kroki 
w systemie, aby prawidłowości dochować.

4. Brak zamkniętego okresu obrachunkowego

Po zamknięciu roku obrotowego, jednostki 
powinny zamykać księgi w systemie księgo-
wym, aby nie dokonywać zmian do poprzed-
niego okresu.

Brak zamknięcia może powodować wspo-
mniane powyżej rozbieżności pomiędzy ze- 
stawieniem obrotów i sald oraz sprawozda-
niem finansowym oraz świadczyć o nierze-
telności prowadzonych ksiąg.

5. Błędne rozliczenie wyniku finansowego

Po zamknięciu roku obrotowego jednostki 
powinny odpowiednio rozliczyć wynik finan- 

sowy, zamknąć księgi, aby sporządzić prawi-
dłowo bilans otwarcia i przenieść go na ko-
lejny okres.

Ponownie, brak tych kroków może świadczyć 
o nierzetelności prowadzonych ksiąg.

6. Analiza transakcji mających miejsce w jed-
nostce:

a. Treść ekonomiczna transakcji – ustawa o ra- 
chunkowości zawiera przepis, który wska-
zuje, że „zdarzenia, w tym operacje gospo-
darcze, ujmuje się w księgach rachunkowych  
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną”. Rzeczy-

wisty cel oraz motywacja przeprowadzenia 
transakcji mogą mieć zupełnie inny charak-
ter, niż ten, który jest wykazany w sprawoz-
daniu finansowym oraz pozostałych doku-
mentach rachunkowych. Sama forma prawna 
może nie mieć znaczenia przy rozstrzyganiu 
o księgowym ujęciu transakcji, jeśli jej rze-
czywista treść była odmienna. Oznacza to, że 
transakcja powinna być zaksięgowana i wy-
kazana w sprawozdaniu finansowym zgodnie 
z jej treścią, a nie formą, co często całkowicie 

zmienia obraz majątku i zobowiązań danej 
jednostki.
b. Charakter transakcji – należy przeanalizo-
wać czy zawierane transakcje mają charakter 
operacyjny i czy jednostka realizuje działal-
ność, do której została powołana. Innymi sło-
wy - czy realizuje typowy, operacyjny przy-
chód czy nietypowe, pojedyncze transakcje  
o niejasnym do określenia celu.
c. Dowody źródłowe potwierdzające transak-
cje – każda transakcja powinna być poparta 
dowodem źródłowym. Może nim być faktu-
ra, umowa, polecenie księgowania, wyciąg 
bankowy itd. Dowody źródłowe muszą być 
wiarygodne i odpowiednie dla danego typu 
transakcji, czyli na przykład w przypadku na-

bycia danej usługi musi zostać przedstawiona 
faktura, umowa, jeśli była zawarta. Można po-
prosić także o wyciąg bankowy potwierdza- 
jący płatność, chyba że była dokonana kom-
pensata, jednak w tym przypadku należy ją 
głębiej przeanalizować.
d. Transakcje ze stronami powiązanymi – po-
wiązanie podmiotów oraz często możliwość 
swobodnej realizacji transakcji pomiędzy ni- 
mi, może wskazywać na celowe działania, któ-
re niekorzystnie wpływają na wysokość ma- 

„Brak zgodności pomiędzy zestawieniem obrotów i sald oraz 
sprawozdaniem finansowym może wskazywać na manualne 
korekty, które zostały wprowadzone, aby intencjonalnie
zniekształcić sprawozdanie finansowe lub na to, że księgi nie 
były prowadzone rzetelnie i niemożliwym jest uzgodnienie 
zestawienia obrotów i sald do przedstawionego sprawozdania 
finansowego.”
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jątku jednostki i możliwość zaspokojenia wie- 
rzycieli. Ustawa o rachunkowości zawiera wy- 
móg ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 
transakcji z jednostkami powiązanymi oraz 
ze stronami powiązanymi zawartych na wa-
runkach innych niż rynkowe. Widać więc wy- 
raźnie, że ustawodawca dostrzega istotność 
transakcji, które są zawierane z jednostkami/
stronami, które są nie tylko powiązane ka-
pitałowo, ale i również poprzez powiązania 
osobowe. Widzi także ryzyko, że transakcje 
te mogą być zawierane na warunkach innych 
niż rynkowe i obliguje do podania odpo-
wiedniej informacji w sprawozdaniu finan-
sowym, aby jego odbiorca posiadał jasność 
odnośnie gospodarowania majątkiem Spół-
ki i zaciągania zobowiązań, czego jednostki 
często nie ujawniają.
e. Transakcje bezgotówkowe, liczne kompen- 
saty pomiędzy podmiotami – należy dogłęb-
ną uwagę zwrócić na przepływ pieniężny  
w jednostce, w szczególności w przypadku, gdy 
występują liczne kompensaty niepoparte do- 
wodami źródłowymi uprawniającymi do 
 kompensaty. 

7. Zastosowanie zasady ostrożności w jednostce

Istotą zasady ostrożności jest odpowiednia re- 
akcja na ryzyko i niepewność działalności gos- 
podarczej, które w odpowiedni sposób po-
winny być odzwierciedlone w sprawozdaniu 
finansowym. 

Polega ona na uwzględnianiu przy wycenie 
aktywów, zobowiązań i ustalaniu przycho-
dów oraz kosztów wszelkich znanych spółce 
na dzień sporządzenia sprawozdania finan-

sowego zdarzeń wpływających na wartość jej 
aktywów netto i wynik finansowy.

Zasada ostrożności polega na szybszym uj-
mowaniu w sprawozdaniu finansowym zda-
rzeń negatywnych (utrata wartości aktywów, 
koszty i straty), niż pozytywnych (wzrost 
wartości aktywów, przychody i zyski). Zysk 
powstaje dopiero w momencie sprzedaży  
i/lub powstania, dającej się prawnie wyegze-
kwować, należności lub innego zwiększenia 
wartości majątku własnego Spółki, natomiast 
znane lub prawdopodobne zobowiązania, 
straty i inne ubytki wartości powinny być uję-
te jako zmniejszenie aktywów lub zwiększenie 
zobowiązań oraz wpływać na wynik finanso-
wy już w momencie, gdy są prawdopodobne.
Należy pokreślić, że zmiany korzystne mogą 
wpływać na wynik finansowy tylko wtedy, gdy 

ich uzyskanie jest pewne lub wielce prawdo-
podobne.

Stosowanie zasady ostrożności kładzie sil-
ny nacisk na cel rachunkowości, jakim jest 
ochrona interesów między innymi wierzycie-
li. Dzięki przestrzeganiu zasady ostrożności, 
z jednej strony realne staje się odtworzenie 
majątku przedsiębiorstwa, a więc istnieją je- 

go materialne podstawy do dalszej działalno-
ści, a z drugiej natomiast przyczynia się do 
właściwej wyceny majątku Spółki i do ujaw-
nienia tylko pewnych zysków.

Ustawa o Rachunkowości zawiera szczegóło-
we odniesienia do zasady ostrożności, jak na 
przykład:
a. wymóg wyceny zapasów według cen naby-
cia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 
b. stosowanie odpisów czynnych i biernych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów, któ-
re następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń. Czas i sposób rozlicze-
nia powinien być uzasadniony charakterem 
rozliczanych kosztów, 
c. ujęcie należności i udzielonych pożyczek – 
w kwocie wymaganej zapłaty.

Mniejsze jednostki, które nie posiadają obo-
wiązku badania, często nie tworzą na przy-
kład odpisów na zagrożone należności, czy 
też przestarzałe zapasy, co znacząco może 
zniekształcać obraz danej jednostki.

8. Uzasadnianie błędów w sprawozdaniu fi-
nansowym zastosowaniem uproszczeń przy 
braku spełnienia warunków do ich zastoso-
wania oraz przy braku odpowiednich zapi-
sów w polityce rachunkowości

Braki w ujawnieniach, czy też niezastosowa-
nie zasady ostrożności jednostki uzasadniają 
zastosowanie uproszczeń wskazanych w Usta- 
wie o Rachunkowości, nie pamiętając jedno-
cześnie o:
a. Właściwej analizie warunków, które należy 
spełnić, aby dane uproszczenie zastosować. 

b. Uwzględnieniu danego uproszczenia w po- 
lityce rachunkowości, którą powinien zatwier- 
dzić kierownik jednostki,
c. Opisaniu zastosowania danego uproszcze-
nia w sprawozdaniu finansowym.
9. Brak kompletnego ujęcia kosztów na prze-
łomie okresów

Przy zamykaniu danego okresu obrachunko-

wego najczęściej istnieje pula kosztów, któ- 
re jednostka powinna uwzględnić w sprawoz-
daniu zgodnie z zasadą memoriału. Jednostka 
powinna uwzględnić w odpowiednim okre-
sie obrachunkowym wszystkie koszty, które 
poniosła, w tym te, dla których nie otrzyma- 
ła jeszcze faktur. Brak odzwierciedlenia kom- 
pletności kosztów zniekształca wynik finan- 
sowy jednostki.

O braku dochowania zasady memoriału mo-
że świadczyć nie tylko brak ujęcia faktur, ale  
i na przykład brak odpowiedniego ujęcia w za- 
kresie księgowania kosztów wynagrodzeń, 
co może powodować zniekształcenie wyniku 
finansowego, a tym samym błędnie wpływać 
na wnioski odbiorców sprawozdania finan-
sowego.

10. Błędna prezentacja kosztów na przełomie 
okresów

Prezentacja wyżej wspomnianych kosztów ma 
kluczowe znaczenie przy uwzględnieniu od-
powiedniej wartości zobowiązań przy wyli-
czaniu wskaźników finansowych oraz przy 
ustalaniu czy zobowiązania pieniężne prze-
kraczają wartość majątku jednostki zgodnie 
z Prawem Upadłościowym, które wskazuje 
literalnie, że są to zobowiązania zgodne z bi-
lansem, z wyłączeniem rezerw. 

Koszty typowe, związane z daną działalno-
ścią operacyjną, do których jednostka spo-
dziewa się faktur, powinny być uwzględniane 
w okresie obrachunkowym, do którego nale-
żą i wykazywane w sprawozdaniu jako zobo-
wiązania jednostki, a nie jako rezerwy.

Według Ustawy o Rachunkowości rezerwy są 
to zobowiązania, których termin wymagal-
ności lub kwota nie są pewne, a jeśli jednost-
ka otrzymała wykonanie świadczenia i po- 
siada ono wiarygodnie określoną wartość, 
czyli jednostka zna wartość, na jaką będzie 
wystawiona faktura jest to zobowiązanie i tak 
też powinno zostać wykazane.

„Ustawa o rachunkowości zawiera wymóg ujawnienia 
w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami 
powiązanymi oraz ze stronami powiązanymi zawartych 
na warunkach innych niż rynkowe.”

„Mniejsze jednostki, które nie posiadają obowiązku badania, 
często nie tworzą na przykład odpisów na zagrożone 
należności, czy też przestarzałe zapasy, co znacząco może
zniekształcać obraz danej jednostki.”
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Agnieszka Kalandyk

Biegła Rewident, FCCA, Biegła Są-
dowa. Właścicielka Kancelarii Biegłej 
Rewident MADG Agnieszka Kalan-
dyk. Absolwentka Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, specjalność 
Inwestycje Kapitałowe i Strategie Fi- 
nansowe Przedsiębiorstwa. Ponad 17 
letnie doświadczenie w audycie fi-
nansowym. Swoją karierę rozpoczy- 
nała w jednej z firm Wielkiej Czwórki, 
współpracując z wieloma spółkami 
oraz grupami kapitałowymi działa- 
jącymi w Polsce oraz na arenie między-
narodowej. Doświadczenie w bada- 
niu sprawozdań finansowych łączy 
także z obszarem doradztwa transak-
cyjnego. Autorka wystąpień i szko- 
leń dla biegłych rewidentów. Od 6 lat 
Biegła Sądowa specjalizująca się w dzie- 
dzinie rachunkowości i finansów,  
a w szczególności w temacie upadłości, 
restrukturyzacji, przekształceń, po- 
łączeń i podziałów oraz oceny in-
formacji finansowych. Propagatorka 
wiedzy finansowej wśród przedsiębior-
ców oraz autorka e-narzędzi wspoma-
gających pracę działów księgowych. 
Współautorka bloga wlasnafirma.biz.

11. Wartości niematerialne i prawne

Jak nazwa tytułu tej pozycji sprawozdania 
finansowego wskazuje są to składniki niema-
terialne, które poprzez swój charakter mogą 
sprawiać trudności przy weryfikacji w zakre-
sie ich istnienia.

Przy analizie tej kwestii pomocna może być 
uchwała Komitetu Standardów Rachunkowo- 
ści w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu 

Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia 
transakcji zamiany składnika aktywów nie-
pieniężnych na inny składnik aktywów nie- 
pieniężnych.

Należy tym samym odpowiedzieć na następu-
jące pytania, aby stwierdzić czy wartość nie-
materialna i prawna mogła być rozpoznana: 

1) Czy wartość niematerialna i prawna speł-
nia definicję aktywa trwałego?
2) Czy wartość niematerialna i prawna była 
wiarygodnie wyceniona?
3) Czy jednostka kontroluje dany składnik?
4) Czy wartość niematerialna i prawna przy-
niesie korzyści ekonomiczne jednostce?

Po pierwsze, w przypadku wątpliwości należy 
uzyskać wyjaśnienie dotyczące tytułu warto-
ści niematerialnej i prawnej. Należałoby tutaj 
także rozważyć treść ekonomiczną transakcji, 
w wyniku której dana wartość niematerialna 
i prawna została rozpoznana W przypadku 
stwierdzenia pozorności transakcji, przy bra- 
ku treści ekonomicznej, wartość niematerial-
ną i prawną należałoby wyksięgować z zało- 
żeniem, że transakcja nigdy nie została prze-
prowadzona, co obniży wartość majątku jed-
nostki. 

Należy ustalić, jakie zmiany oczekiwanych 
przepływów pieniężnych powoduje dana tran- 
sakcja i czy przyniesie korzyści ekonomiczne 
w przyszłości. W tym celu jednostka powinna 
ocenić, jaki będzie zakres zmian przyszłych 
przepływów pieniężnych w wyniku transa- 
kcji. Transakcja ma treść ekonomiczną, jeśli 
konfiguracja (ryzyko, czas i kwota) przepły-
wów pieniężnych związanych z wartością nie- 
materialną i prawną różni się od konfigura-
cji przepływów pieniężnych przed transakcją 
- przepływy z pozyskanego składnika akty-
wów ocenia się biorąc pod uwagę rzeczywiste 
dotychczasowe transakcje, a następnie przy-
szłe oczekiwane wykorzystanie. 

Jeżeli wartość niematerialna i prawna nie 
przyczyni się do zmiany przepływów oraz 
nie spowoduje wpływu korzyści ekonomicz-
nych do spółki, należy uznać, że transakcja ma 
znikomą treść ekonomiczną. Wówczas nale- 
ży cofnąć księgowanie transakcji (i np. roz-
poznać jako koszt okresu).

Należy też rozważyć, jaka jest „odzyskiwal-
ność” aktywów, czy jest zagrożona czy nie, czy 
ryzyko utraty wartości jest wysokie, a więc 

czy należy dokonać odpisu aktualizującego 
wartość majątku czy też nie.

Katalog błędów, które mogą wystąpić w spra-
wozdaniu finansowym jest znacznie szerszy 
niż powyżej przytoczone przykłady. Błędy te 
mogą istotnie zniekształcać majątek i zobo-
wiązania jednostki, a tym samym nie można 
analizować sprawozdania finansowego celem 
ustalenia właściwego momentu do zgłosze-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości jednost-
ki bez podstawowego rozważenia rzetelności 
jego sporządzenia.

Należy zaznaczyć, że sprawozdanie finanso-
we może być intencjonalnie zniekształcone, 
aby uwolnić się od odpowiedzialności za zbyt 
późne zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości. Moment ten jest także o tyle istotny, 
że w przypadku, gdy jednostka nie posiada 
środków na uregulowanie zobowiązań, nie-
możliwym jest wykazanie też, że wierzyciel 
poniósł stratę, ponieważ nie odzyskałby wie-
rzytelności, a tym samym nastąpiłoby wyłą-
czenie odpowiedzialności członków zarządu.

„Istotą zasady ostrożności jest odpowiednia reakcja na ryzyko  
i niepewność działalności gospodarczej, które w odpowiedni 
sposób powinny być odzwierciedlone w sprawozdaniu
finansowym.”

https://creditmanagermagazine.pl/
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Pierwsze obliczenia 
nieobliczalnych skutków
Cena ropy wzrosła w świecie po najeździe rosji na ukrainę o 33 proc., pszenica zdrożała o 90 proc., 
kukurydza o 40 proc. Wybuch wojny spowolni wzrost gospodarki światowej o ok. 1 proc. i przyspieszy 
inflację o 2,5 p.p. skutki mogą być jednak mniejsze, gdyż po chwilowym szoku notowania uspokajają się.

Notowania podstawowych surowców w świe- 
cie poszły gwałtownie w górę 24 lutego 2022 r. 
na wieść o inwazji wojsk rosyjskich na Ukra-
inę i wzrastały w miarę ogłaszania coraz dalej 
idących sankcji gospodarczych wobec kraju
-agresora. Cena baryłki ropy, która jeszcze  
w styczniu utrzymywała się poniżej 100 dola-
rów w końcu lutego podskoczyła do 140 do-
larów, pszenicy z około 800 dolarów za buszel 
powyżej 1350 dolarów, kukurydzy – z około 
600 do blisko 800 dolarów za buszel.

Uwagę zwracały przede wszystkim właśnie 
ceny surowców, gdyż są one podstawowym 
towarem eksportowym obu walczących kra-
jów – Ukrainy i Rosji. Wkład ich – mowa  
o czasach pokoju – do wyników gospodarki 
światowej nie jest duży. Razem mają, według 
danych OECD, około 2-procentowy udział 
w światowym PKB (licząc według cen ryn-
kowych) oraz podobny udział w światowym 
handlu. Rosyjski i ukraiński eksport surow- 
ców energetycznych oraz rolnych miał jednak 
i nadal ma kluczowe znaczenie dla równowa-
gi cenowej na trzech bardzo wrażliwych ryn-
kach w świecie: energii w tym i ogrzewania, 
wyżywienia oraz metali. Dla wielu krajów
-importerów jest to rola wręcz strategiczna. 

Po pierwszym szoku przyszedł czas na anali-
zy tego jakie mogą być globalne cenowe i ma-
kroekonomiczne skutki wojny w Ukrainie. 

Skutków ekonomicznych dla samej Ukrainy 
i Rosji ze względu na ogrom strat i kosztów 
trwającej wciąż wojny nikt jeszcze nawet nie 
próbuje szacować. Chodzi na razie o konse-
kwencje dla także zaburzonego przez wojnę 
świata zewnętrznego.

Punktem wyjścia są dokonywane obecnie 
wszechstronne remanenty udziałów poszcze- 
gólnych krajów w imporcie surowców z Ukra- 

iny i Rosji. Można zakładać, że w najbliższych 
miesiącach, a może nawet latach drastycznie 
się on zmniejszy z powodu albo wojennych 

zniszczeń, albo wprowadzonych (pytanie czy 
skutecznych) sankcji gospodarczych.

Eksperci OECD w opublikowanej naprędce 
w połowie marca analizie (Economic and 
Social Impacts and Policy Implications of 
the War in Ukraine) zwracają uwagę, że dla 
większości krajów należących do tego ugru-
powania handel z Rosją i Ukrainą ma finan-
sowo marginalne znaczenie. W przypadku 
jednak np. pszenicy udział obu tych krajów  
w globalnym jej imporcie sięga prawie 30 proc.  
W przypadku kukurydzy udział ten wynosi 
14 proc., a ropy naftowej – 11 proc. Uzależ-
nienie dotyczy także rzadszych, ale ważnych 
w nowoczesnym przemyśle surowców i pół-
produktów. Z obszaru tego świat zaopatry-
wany jest m.in. w nikiel, gąbkę tytanowa, 
platynę, pallad, a także w gazy szlachetne – 
argon i neon znajdujące zastosowanie w pro-
dukcji baterii elektrycznych, układów scalo-
nych i lotniczej.

Uzależnienie różnych krajów od importu z Ro- 
sji i Ukrainy jest bardzo zróżnicowane. Niem-
cy, Polska, Francja czy Niderlandy nie kupują 
np. prawie w ogóle pszenicy z obu tych kra-
jów (jeśli już to z Ukrainy). Dla Grecji i Nor-
wegii Rosja jest tymczasem ważnym rynkiem 
zaopatrzenia w pszenicę (odpowiednio 18  

„Po pierwszym szoku przyszedł czas na analizy tego jakie 
mogą być globalne cenowe i makroekonomiczne skutki 
wojny w Ukrainie. Skutków ekonomicznych dla samej 
Ukrainy i Rosji ze względu na ogrom strat i kosztów trwającej 
wciąż wojny nikt jeszcze nawet nie próbuje szacować. Chodzi 
na razie o konsekwencje dla także zaburzonego przez wojnę 
świata zewnętrznego.”

https://creditmanagermagazine.pl/
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i 25 proc. jej importu). Od jej kupna za grani-
cą najsilniej uzależniona jest z dużych krajów 
Turcja, 75 proc. importu pochodzi z Rosji  
i Ukrainy, w zdecydowana większość (65 proc. 
z Rosji).

Przy okazji – statystyka ta ciekawie oddaje han-
dlowe preferencje krajów importerów psze- 
nicy. Oprócz Turcji zakupy w Rosji zdecydo-
wanie wybiera Egipt, a z Ukrainy – Tunezja  
i Tajlandia. Uzależniony w dużym stopniu od 
importu zbóż Izrael dzieli te sympatie na pół 
(z lekką przewagą Rosji).

Bardziej szczegółowe statystyki dotyczące 
importu produktów rolnych i żywnościo-
wych z Ukrainy i Rosji przynosi opubliko-
wana przez Konferencję Narodów Zjedno-
czonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 
mniej więcej w tym samym czasie analiza 
(The Impact on Trade and Development of 
the War in Ukraine). Wedle ekspertów tej 
organizacji w szczególnie trudnej sytuacji za-
opatrzeniowej znalazły się obecnie najsłabiej 
rozwinięte kraje afrykańskie. Najtrudniejsza 
jest sytuacja Somalii i Beninu, w przypadku 
których całość importowanej pszenicy po-
chodzi z Rosji i Ukrainy. Nieznacznie mniej 
uzależniony jest pod tym względem (ponad 
90 proc.) Laos.

We wszystkich tych krajach nastąpił gwał-
towny wzrost cen żywności. UNCTAD przy-
pomina w tym kontekście czym kończyły się 
w świecie w przeszłości okresy gwałtownych 
wzrostów cen produktów żywnościowych. 
Dość przypomnieć ekonomiczne przyczyny 
wybuchu Wiosny Arabskiej. Brzmi to jak 
ostrzeżenie przed nową falą rozruchów spo-
łecznych i przed ponownymi wędrówkami 
ludów z krajów biednego Południa w kierun-
ku bogatej Północy.

Spodziewane wzrosty cen w konsekwencji 
wojny w Ukrainie dotyczą nie tylko żywno-

ści. UNCTAD zwraca uwagę na inny istotny 
skutek jakim jest przerwanie w wyniku woj-
ny i sankcji więzi transportowych. W 2021 r. 

drogą lądową (głównie kolej, ale także cię-
żarówki) wyekspediowanych zostało z Chin  
i innych krajów wschodniej Azji do Europy 
1,5 mln wypełnionych ubraniami, elektroni-
ką i innymi wyrobami kontenerów. Przed wy-

buchem wojny transport odbywał się przez 
Rosję, a częściowo także przez Ukrainę. Obec- 
nie lądowe ładunki muszą wracać na trasy 

morskie, co wydłuża czas transportu. Zmia-
ny te są już widoczne w wyższych cenach za 
fracht. Będzie to miało wpływ na wzrost cen 
wyrobów konsumpcyjnych, m.in. ubrań, czy 
elektroniki.

„Spodziewane wzrosty cen w konsekwencji wojny w Ukrainie 
dotyczą nie tylko żywności. UNCTAD zwraca uwagę na inny 
istotny skutek jakim jest przerwanie w wyniku wojny
i sankcji więzi transportowych.”

https://creditmanagermagazine.pl/
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We wstępnej ocenie makroekonomicznych 
skutków wojny w Ukrainie OECD szacuje, że 
przyczyni się ona do spowolnienia światowe-
go wzrostu gospodarczego. Przed wybuchem 
wojny światowa gospodarka znajdowała się 
na trajektorii pozwalającej przewidywać, że 
być może już w tym roku, a na pewno w przy-
szłym, globalna gospodarka w pełni prze-
zwycięży skutki trwającej ponad dwa lata 
pandemii koronawirusa. W opublikowanej 
w grudniu 2021 r. prognozie OECD zakłada-
ło, że w tym roku światowe PKB wzrośnie o 
4,5 proc., a w 2023 r. – o kolejne 3,2 proc. Po 
obecnej korekcie, z marca 2022 r., przewiduje 
się, że wzrost ten będzie o 1 pkt proc. niż-
szy. Bardziej znacząca rewizja przewidywań 

dotyczy globalnego wzrostu in� acji. OECD 
spodziewa się, że będzie ona o 2,5 pkt proc. 
wyższa niż w prognozie sprzed zaledwie kil-
ku miesięcy.

Warto tu jednak wspomnieć o kilku istotnych 
zastrzeżeniach metodologicznych przyjętych 
w najnowszej prognozie OECD. Zakłada się 
w niej m.in. że przewidywane konsekwencje 
dotkną światową gospodarkę wówczas, gdy 
ceny surowców będą nadal przez okres wie-
lu miesięcy utrzymywać się na tak wysokich 
poziomach jakie były notowane w dwóch 
pierwszych tygodniach wojny (od 24 lutego 
do 9 marca 2022 r.). Kolejne tygodnie wska-
zują tymczasem, że pomimo ciężkich wyda-
rzeń na frontach wojennych i pomimo za-
ostrzania sankcji gospodarczych wobec Rosji 
ceny surowców w świecie zaczęły spadać.

Przykładowo cena ropy na� owej z najwyż-
szego poziomu ok. 139 dolarów za baryłkę 
zjechała do końca marca – m.in. na skutek 
zapowiedzi wzrostu jej wydobycia w USA 
i w innych krajach – do ok. 106 dolarów za 
baryłkę. Cena pszenicy obniżyła się na gieł-
dach z ponad 1363 dolarów do 1017 dol.
za buszel, kukurydzy – z 782 do 720 dol. za 
buszel. Tanieją także drożejące wcześniej me-
tale, w tym także szlachetne. Sprawnie dzia-
łające rynki surowcowe potra� ą częściowo 
wyrównywać powstałe w wyniku wybuchu 
wojny niedobory.

Nie oznacza to, że nie będzie makroekono-
micznych skutków wojny w Ukrainie. Będą i to
poważne jeśli w obliczeniach tych uwzględ-
nić także ogromne ekonomiczne i społeczne 

koszty rozlokowania wielomilionowej rzeszy 
uchodźców z Ukrainy tra� ających nie wiado-
mo na jak długo przede wszystkim do Polski. 
Będzie to poważnym obciążeniem � nanso-
wym dla budżetów domowych, samorządo-
wych i państwa w naszym kraju.

Koszty te i ich makroekonomiczne skutki 
trudno jeszcze skwanty� kować. Dostrzega je 
jednak m.in. NBP, który w najnowszej pro-
jekcji zawartej w Raporcie o in� acji z marca 
2022 r. wspomina o konsekwencjach wojny 
w Ukrainie. NBP zrewidował w dół (z 4,9 proc. 
w poprzedniej projekcji z listopada 2021 r. do 
4,4 proc. obecnie) prognozę wzrostu gospo-
darczego Polski w 2022 r. W przypadku 2023 r.

prognoza wzrostu gospodarczego obniżona 
została z 4,9 do 3,0 proc. Prognoza dotycząca 
liczonej średniorocznie in� acji zrewidowana 
została jednocześnie w górę: z 5,8 do 10,8 
proc. w 2022 r oraz z 3,6 do 9,0 proc. w 2023 r.

Na ryzyko spowolnienia tempa wzrostu pol-
skiej gospodarki w związku z wojną rosyjsko-
-ukraińską zwracają uwagę także inne insty-
tucje � nansowe oraz organizacje ratingowe.
W opublikowanym w ostatnich dniach mar-
ca raporcie agencja S&P Global Ratings ob-
niżyła prognozy dotyczące gospodarki nasze-
go kraju. Jeszcze w listopadzie 2021 r. S&P GR
przewidywał tegoroczny wzrost na poziomie 
5,0 proc. Prognoza ta została obniżona w koń-
cu marca 2022 r. do 3,6 proc. Prognoza doty-
cząca in� acji w tym roku została podniesiona 
z 5,4 do 8,9 proc.

„Nie oznacza to, że nie będzie makroekonomicznych
skutków wojny w Ukrainie. Będą i to poważne, jeśli 
w obliczeniach tych uwzględnić także ogromne ekonomiczne 
i społeczne koszty rozlokowania wielomilionowej rzeszy
uchodźców z Ukrainy tra� ających nie wiadomo na jak 
długo przede wszystkim do Polski.”
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Budownictwo: SYSTEM 3E  
– idea, która stała się sukcesem
holistyczna analiza kredytowa obejmuje analizę kontrahenta (w tym analizę finansową) oraz jego bliższego  
i dalszego otoczenia. Podczas gdy pierwsza część nie nastręcza większych problemów, przyjrzenie się  
warunkom w jakich działa dane przedsiębiorstwo może być sporym wyzwaniem. W gąszczu przeróżnych  
informacji, każdy credit manager musi wybrać te, które maja istotne znaczenie dla przyszłego standingu  
finansowego klienta. Pomocą może służyć tu metodologia PEstEL, mająca na celu ocenę środowiska  
makroekonomicznego, a której nazwa to akronim od angielskich słów określających pola analizy, tj. Political, 
Economic, social, technological, Environmental, Legal. Widzimy, że jednym z obszarów, nad którym  
powinniśmy się pochylić jest technologia, a konkretnie odpowiedź na następujące pytania: Jakich nowych  
technologii można się spodziewać? Jak one wpłyną na produkty, proces ich wytwarzania, zapotrzebowanie na 
nie? Jak technologia wpłynie na koszty firmy? W przeszłości mieliśmy wiele przykładów jak szybko zmieniająca 
się technologia wpływała na popyt, a niektóre nowe pomysły powodowały zakończenie cyklu życia produktów 
czy wręcz eliminowanie z rynku długo istniejących przedsiębiorstw (fotografia cyfrowa, płyty dvd, smartfony 
etc.). dlatego w redakcji Credit Manager Magazine zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu firmę sYstEM 3E, 
której produkt ma szansę być game changer’em dla sektora budownictwa.

SYSTEM 3E to odpowiedź na pytanie, jak 
szybko wybudować dom w czasach drasty- 
cznych podwyżek stóp procentowych, coraz 
droższych materiałów budowlanych i rosną- 
cych kosztów pracy ekip budowalnych. SYS-
TEM 3E jest opatentowaną polską techno-
logią, która wdziera się na krajowe i zagra-
niczne inwestycje oferując szybką budowę, 
odejście od izolacji styropianem i niestandar-
dowe właściwości ekologiczno-zdrowotne. 

Gdy w 2018 roku w Radomsku powstawała 
od podstaw, zupełnie nowa fabryka wytwa-
rzająca bloczki z mało znanego naturalnego 
materiału jakim jest perlit, mało kto zakła-
dał jej sukces. Zwłaszcza, że krajowy system 
budowania bazuje od lat na cegle, pustakach  
i gazobetonie, a największą barierą dla no-
wości i innowacyjności jest - przyzwycza-
jenie wszystkich do tego, że „inaczej się nie 
da”. Twórcy SYSTEMU 3E byli jednak uparci 
i konsekwentni. Przede wszystkim należa-
ło wykazać, że elementy z perlitu pokonują 
konkurencję swoimi unikatowymi właściwo-
ściami. Dlatego należało odczarować stereo-
typy, które zakładały, że z perlitu nie uda się 
osiągnąć tych samych paramentów ścian, jak 
przy budowaniu standardowymi technolo-
giami. Szybko okazało się jednak, że z per-
litowych elementów można budować ściany 
szybko i bezspoinowo, bo przy ich stawianiu 
nie potrzeba zaprawy. Elementy 3E dzięki na-
wiązaniu do specyficznego nachylenia stoż- 
ka Morse’a łączą się właśnie bez chemii, czy-
li zaprawy i kleju, na zasadzie metody „klik

Redakcja Credit Manager Magazine we współpracy z firmą System 3E

-klik”. Cały proces przypomina budowę, jak 
z klocków, tyle że większych. Inwestorzy wy-
bierający technologię SYSTEM 3E przekonu-
ją się w sposób wymierny, że istotnie skraca 
ona czas budowy, a co za tym idzie koszt 
pracy ekipy budowlanej. Postawienie ścian 
domu o powierzchni ok. 150 m2 metodą tra-
dycyjną może trwać nawet 14 dni, w tech-
nologii SYSTEM 3E tylko 1 dzień. Budowa 

takiego domu do stanu deweloperskiego me-
todą tradycyjną trwa minimum 5 miesięcy,  
w technologii SYSTEM 3E tylko 3 miesiące. Ta 
autorska technologia pozwala na wzniesienie 
1 m2 ściany w zaledwie 4,5 minuty i w każ- 
dych warunkach pogodowych. 

- Ściany z perlitu są tak samo trwałe i stabilne 
jak standardowo wykonane. Czas ich wzno-
szenia, to już atut finansowy i logistyczny. 
W portfelu inwestora zostają pieniądze, bo 
im krócej trwa budowa, tym jest taniej, a co 
ważne wysoka jakość wykonania jest gwaran-
towana. I drugi atut – nie wydajemy środków 
na zaprawę, kleje, czyli ograniczamy udział 
chemii w budowie domu i jej obecność w ścia-

nach. Gdy nie ma zaprawy, nie potrzeba wody, 
czyli kolejne oszczędności i w budżecie, i dla 
środowiska. Perlit ma też właściwość oddawa-
nia wody i wilgoci, dlatego ściany 3E można 
wznosić 365 dni w roku, w każdych warun-
kach atmosferycznych. A to daje już zdecydo-
wanie szerokie możliwości uniezależnienia się 
od warunków pogodowych czy pory roku i tym 
samym rozszerza zasięg zastosowania tej tech-

nologii. Nie mamy wątpliwości, że to pierwsza 
taka rewolucja w budownictwie od 100 lat. 
Dlatego, jak każda rewolucja i ta musi w sen-
sie pozytywnym przełamywać konserwatyw-
ne, i zachowawcze postawy w budownictwie 
– mówi Piotr Budnik, wiceprezes zarządu 
spółki SYSTEM 3E. 

W trakcie przygotowywania projektu do ko-
mercjalizacji kolejne badania wykazały, że są 
szersze, niezwykle cenne właściwości perlitu 
takie, jak niepalność, odporność na grzyby 
oraz wysoki stopień termoizolacji. Okazuje 
się bowiem, że ściany z elementów perlito-
wych mają doskonałe właściwości termoizo-
lacyjne, co przekłada się na brak konieczno-

„Cały proces przypomina budowę, jak z klocków, tyle że  
większych. Inwestorzy wybierający technologię SYSTEM 3E 
przekonują się w sposób wymierny, że istotnie skraca ona  
czas budowy, a co za tym idzie koszt pracy ekipy budowlanej.”
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ści ocieplenia ścian. W czasach rosnących cen 
materiałów budowlanych, zawłaszcza izola-
cyjnych jest to wyraźna oszczędność w wy-
datkach na dom. Szczególnie drogi a zarazem 
bardzo powszechnie stosowany w izolacji bu-
dynków jest styropian. W SYSTEMIE 3E nie 
ma potrzeby jego zastosowania, ani innych 
materiałów termoizolacyjnych. Technologia, 
co potwierdzają odpowiednie certyfikaty jest 
najcieplejszą, najcieńszą i najtrwalszą ścianą 
jednowarstwową dostępną na rynku Unii Eu- 
ropejskiej. Konstrukcje stawiane z elemen-
tów perlitowych doskonale łączą się z in-
nym elementami budowlanymi. Są wolne od 
mostków termicznych na pionowych oraz 
poziomych łączeniach elementów. Nie obser-
wuje się także nieszczelności na połączeniach 
ścian 3E z innymi elementami konstrukcji 
budynku, jak konstrukcje żelbetowe wieńca, 
słupów konstrukcyjnych, połączeń z kon-
strukcją dachu oraz przy oknach i drzwiach. 
Dzięki wysokiej precyzji oraz jakości wyko-
nania elementów SYSTEM 3E, ściany wy-
konane w tej technologii są wolne od niesz-
czelności, a tym samym niepotrzebnych strat 
ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Niska 
absorpcja wody powoduje wysoką odporność 
na procesy starzenia, w tym karbonatyzację 
oraz degradację biologiczną. Z kolei odpor-
ność na ogień dodatkowo zwiększa bezpie-
czeństwo w przypadku pożaru. 

- Dla nas, tworzących z tej unikatowej tech-
nologii oprócz jej powszechnego zastosowania, 
ważny jest aspekt ekologiczny. Perlit jest natu-
ralną skałą, czyli już sam w sobie jest zdrowy. 
Dlatego ściany wybudowane z niego oddychają  
i nie powstają w nich pleśnie czy grzyby. W erze 
rozszerzających się alergii, to niezwykle cenne 
i prozdrowotne właściwości. Materiały budo- 
wlane z perlitu mogą być ponownie wykorzy-
stane do produkcji, co skutecznie ogranicza 
ilość odpadów na placu budowy. Dziś nie jest 
już skomplikowaną sprawą budować domy.  
Z wielu dostępnych materiałów budowlanych 
wybiera się te, które pozwalają na sprawną 

i efektywną budowę. Tylko to, że stawiany 
z danego rodzaju materiału dom powstanie  
w terminie i zgodnie z projektem, wcale nie ozna-
cza, że będzie ciepły, zdrowy i energooszczędny. 
A to tak naprawdę są kluczowe wyzwania, dla 
jego wieloletniego, funkcjonalnego użytkowa-
nia. Dlatego tworząc technologię SYSTEM 3E 
musieliśmy przełamać istniejące bariery i do 
bogatej rynkowej oferty materiałów budow-

lanych wprowadzić nasz produkt, dając mu 
certyfikację potwierdzającą unikatowe zdro-
wotne i ekologiczne właściwości – podkreśla 
Piotr Budnik, wiceprezes zarządu spółki 
SYSTEM 3E. 

W radomskiej fabryce osiągnięto zdolność 
produkcyjną szacowaną na około milion ele- 
mentów rocznie, co stanowi odniesienie do 
około tysiąca domów rocznie. Według sza-
cunkowych danych w Polsce buduje się około 
80 – 100 tysięcy domów rocznie. Aby realnie 
mieć udział w tym torcie, fabryka w Radom-
sku musiała stać się już na starcie jednym  
z najnowocześniejszych zakładów produkcji 
materiałów budowlanych w Polsce. Stworze-
nie autorskiej linii produkcyjnej, wykorzy-
stanie innowacyjnych rozwiązań, w tym ro-
botyki, umożliwiło precyzyjną i ekologiczną 
produkcję Elementów 3E. Zakład składa się 
z hali produkcyjnej, laboratorium, pakowni  

i magazynu. W procesie powstawania ele-
mentów z perlitu praktycznie nie używa się 
wody, nie powstają też odpady, gdyż cały ma-
teriał trafia do produkcji. 

- SYSTEM 3 E to nasza odpowiedź na współcze-
sne potrzeby cywilizacyjne. Chcemy mieć pozy-
tywny wpływ działalności biznesowej na oto-
czenie. Strategia Zrównoważonego Rozwoju, 

którą upowszechniamy w obszarach naszych 
aktywności biznesowych obliguje nas do szcze- 
gólnej dbałości o społeczeństwo i środowisko. 
Skoro nasz produkt jest tym, który ma rzeczy-
wiste tak pozytywne cechy, jak ekologiczność, 
przyjazność użytkowania oraz prozdrowotne 
właściwości dla użytkowników, to musi po-
wstawać w warunkach maksymalnie przyja- 
znych dla klimatu i otoczenia. Takie holistycz-
ne podejście powoduje, że ten produkt nie 
tworzy śladu węglowego. Dlatego i my jako 
producenci tych elementów, i nasi klienci bu-
dujących ekologicznie swoje domy, mamy tę 
świadomość, że chociaż w małej skali, ale sku-
tecznie wpływamy na to, aby w środowisku ta 
eko-równowaga była zachowana – wyjaśnia 
Piotr Budnik, wiceprezes zarządu spółki 
SYSTEM 3E.

Coraz większa świadomość społeczeństwa 
w zakresie ochrony klimatu i znaczenia wła-
ściwych wyborów związanych z technolo-
giami sprzyja szerokiej ekspansji SYSTEM 
3E w kraju i za granicą. Inwestorem, który 
kapitałowo związał się z tą unikatową rodzi-
mą technologią jest czołowy polski piłkarz 
Grzegorz Krychowiak. Obecnie w technolo-
gii SYSTEM 3E realizowanych jest ponad 30 
projektów, a na cały rok zakontraktowano już 
budowy o wartości przekraczającej 30 mln zł. 
Spółka celuje w portfel zamówień na 2023 r. 
o wartości 100 mln zł. Zarząd szacuje, że  
w perspektywie 5 lat w tej technologii będzie 
powstawało ponad 500 domów rocznie, co 
może przełożyć się na przychody na pozio-
mie ok. 300 mln zł/rok. Obecna sytuacja ryn-
kowa, związana z wysokimi cenami kredytu, 
ale i materiałów oraz usług budowlanych, 
uwagę coraz większej grupy klientów skupia 
na technologiach energooszczędnych, zdro-
wych i ekologicznych. Dla takich inwestorów 
SYSTEM 3E jest zarówno ofertą konkuren-

„Obecna sytuacja rynkowa, związana z wysokimi cenami 
kredytu, ale i materiałów oraz usług budowlanych, uwagę 
coraz większej grupy klientów skupia na technologiach 
energooszczędnych, zdrowych i ekologicznych. Dla takich 
inwestorów SYSTEM 3E jest zarówno ofertą konkurencyjną 
cenowo, jak i korzystniejszą pod względem korzyści 
z przyszłego użytkowania, w odniesieniu do tradycyjnych 
dostępnych na rynku.” 
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cyjną cenowo, jak i korzystniejszą pod wzglę-
dem korzyści z przyszłego użytkowania,  
w odniesieniu do tradycyjnych dostępnych 
na rynku. Na tę polską technologię zwrócił 
uwagę Bank Ochrony Środowiska. Dzięki 
współpracy spółki z bankiem, klienci wybie-
rający proekologiczne budownictwo w tech-
nologii SYSTEM 3E otrzymają preferencyjne 
warunki kredytu hipotecznego. Proekolo-
giczne rozwiązania budowlane oprócz pozy-
tywnego wpływu na środowisko będą skutko-
wały niższą marżą oraz prowizją. Bank, jako 
czynniki decydujące o współpracy, wskazał 
zastosowanie do budowy domów materiału 
naturalnego jakim jest perlit, dobór grubości 
elementów konstrukcyjnych ścian realizo-
wanych budynków, który umożliwił elimi-
nację docieplenia ścian zewnętrznych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wymagań co do 
ich izolacyjności zgodnie z obowiązującym 
prawem. Inne docenione przez bank cechy, 
to zastosowanie technologii bezspoinowej 
do wznoszenia ścian, co umożliwi eliminację 
odpadów na tym etapie realizacji budynków, 
a także zastosowanie w budynkach odnawial-
nych źródeł energii (np. pompa ciepła, system 
rekuperacji ciepła czy fotowoltaika), co przy-
czyni się do zmniejszenia zapotrzebowania 
budynków na nieodnawialną energię pier-
wotną i to znacznie poniżej wymagań okre-
ślonych przez warunki techniczne WT 2021. 

- Mamy tę satysfakcję, że tak wyróżniający się 
w niekonwencjonalnym podejściu do ekologii 
i proekologicznych inwestycji Bank Ochrony 
Środowiska zaproponował nam współpracę. 
Doceniono tym samym unikatowe cechy nasze- 
go rozwiązania i zarazem naszą wizję ekolo-
gicznych domów przyszłości, którą wprowa-
dzamy w realia rynku. Szczególnie, że dziś 
wyprzedzamy regulacje dotyczące wymagań 
stawianych nowobudowanym obiektom. Zgod-
nie bowiem z przepisami, każdy nowopowsta-
jący budynek powinien być zaprojektowany 
tak, by spełniał minimalne wymagania doty- 
czące wartości wskaźnika nieodnawialnej ener- 
gii pierwotnej EP oraz aby przegrody i wypo-
sażenie techniczne budynku odpowiadały wy-
maganiom izolacyjności cieplnej. SYSTEM 3E 
takie wymagania spełnia i to z bardzo dużym 

marginesem – podkreśla Piotr Budnik, wice-
prezes zarządu spółki SYSTEM 3E. 

SYSTEM 3E chce się rozwijać globalnie. 
Wybrane rozwiązania technologiczne spółki 
zostały zabezpieczone prawem własności in-
telektualnej w 21 krajach na całym świecie, 
m.in. w krajach UE, w Iraku, Eurazji, USA 
oraz w Chinach. Rynek amerykański, obok 
niemieckiego i szwedzkiego, znalazł się w gru- 
pie tych, które dają największe możliwości 
realnego rozwoju technologii 3E. Te rynki 
stanowią również punkt wyjścia do dalszej 
ekspansji na Kanadę, Austrię i Szwajcarię,  
a także do państw skandynawskich. Obecnie 
spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi 
dystrybutorami w Hiszpanii, Holandii oraz 
Szwecji. Pierwsze realizacje w technologii 
3E powstały już w Hiszpanii, Niderlandach  
i Wielkiej Brytanii. W samej Hiszpanii, pier- 
wszy dom powstał zaledwie w marcu, a już 
budowanych jest kilka kolejnych. Tamtejsi 
inwestorzy docenili szczególnie właściwo-
ści ekologiczne perlitu związane z termo-
izolacją. Brak kosztów ocieplenia budynku 
przy jednoczesnym zachowaniu właściwej 
izolacji w odniesieniu do warunków ze-
wnętrznych to argument, który przemówił 
do nich szczególnie. Innym równie ważnym 
argumentem, było to, że jeśli podczas reali-
zacji inwestycji nie zajdą nieprzewidziane 
zdarzenia, to należy założyć, że stan środków 
przeznaczonych na kolejne etapy budowy 
nie powinien odbiegać od wstępnych zało-
żeń. Technologia 3E budowy domu, oznacza 
bowiem, że odchodzą koszty i praca kilku 
ekip, np. specjalistów od ociepleń. Spółka 
aktywnie rozszerza ekspansję na inne kra-
je europejskie. W najbliższych planach jest 
rynek austriacki i skandynawski. Ale jej ak-
tywność sięga także poza Europę. W USA 
rozpoczęła pozyskiwanie inwestorów dla pro- 
jektu budowy fabryki elementów z perlitu 
i ekspansji swojej ekologicznej technologii 
na tamtejszym rynku budowlanym. Spółka, 
zakłada, że czynnikiem przemawiającym za 
wejściem na amerykański rynek są rosnące 
ceny domów. Tylko w 2021 roku wzrosły one 
o 17%. Tamtejsi inwestorzy przyzwyczaje-
ni są do warunków stałej konkurencji ofert, 

dlatego powinni docenić to, że czas budowy 
w technologii 3E, to 3-6 miesięcy w zależno-
ści od wielkości budynku, a domy powstają 
szybko i z zachowaniem odpowiedniej ja-
kości. Koncepcja budowy fabryki, zakłada 
znaczące powiększenie możliwości produk-
cyjnych i docelową kompleksową realizację 
zamówień klientów na gotowe domy. 

Ta kompleksowość oferty uwzgledniającej po- 
trzeby klientów jest już od dawna dostępna 
na polskim rynku. Spółka w swojej ofercie 
projektów domów o różnej powierzchni two-
rzy nie tylko optymalne rozwiązania kon-
strukcyjne, ale i dobiera właściwe materiały 
wykończeniowe oraz szeroki wybór odna-
wialnych źródeł energii. SYSTEM 3E stał się 
zaledwie w ciągu 4 lat dojrzałą technologią 
wpisującą się w ideę budownictwa zrówno-
ważonego. Projektując, budując i użytkując 
zielone budynki, spółka nie tylko dba o bieżą-
ce potrzeby swoich klientów, ale myśli o przy-
szłych pokoleniach. Na wszystkich etapach 
funkcjonowania zrównoważonego budynku 
uwzględnia metody redukowania zużycia za- 
sobów naturalnych i dbania o środowisko.  

Mając tak nowatorski i przyszłościowy pro-
dukt Zarząd spółki zamierza rozszerzyć mo- 
żliwości współpracy i aktywnej budowy war-
tości dla zewnętrznych inwestorów. Ambitne 
plany przewidują, że do końca 2023 roku SYS-
TEM 3E zamierza zadebiutować na głównym 
parkiecie warszawskiej GPW i ramach IPO 
pozyskać kapitał na szybszy rozwój. Spółka  
w ramach przygotowania do debiutu giełdo-
wego podjęła współpracę z domem makler-
skim Noble Securities S.A. Decyzja o zaofe-
rowaniu udziału w biznesie poprzez emisję 
akcji wynika z aktualnej fazy rozwoju spółki 
oraz konieczności rozszerzenia skali aktyw-
ności. Rynek budowy domów jednorodzin-
nych w Polsce rozwijał się w 2021 roku w zna- 
czącym tempie. Jak podał Główny Urząd Sta-
tystyczny, tylko w trzech pierwszych kwarta-
łach 2021 roku oddano do użytkowania nie-
mal 78 000 nowych budynków mieszkalnych, 
tj. o 18,4% więcej w porównaniu do analo-
gicznego okresu roku 2020. Ich łączna kuba-
tura wyniosła 75,8 mln m3 – 11,5% więcej 
r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% 
wszystkich budynków przekazanych do eks-
ploatacji. Rok 2022 to już prawdziwe wyzwa-
nie dla inwestorów budowlanych, indywidu-
alnych i instytucjonalnych. To rok trudnych 
ale i świadomych wyborów przez klientów, 
jaki dom wybrać i w jakiej technologii go 
wybudować, aby koszty nie przerosły moż-
liwości, a efekt był zgodny z planami. Ofe-
rujący dogodne cenowo, ekologiczne i ener- 
gooszczędne rozwiązania SYSTEM 3E jest 
gotów, aby skutecznie wykorzystać ten czas. 
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Audyt wewnętrzny 
a kształtowanie efektywności 
finansowej przedsiębiorstwa
Można oceniać wiele czynników, na które składa się współczesne przedsiębiorstwo, a obraz który nam się 
kształtuje posiada dwie strony … wysuwane wnioski widoczne jedynie z zewnątrz albo te, które analizujemy 
sięgając do wnętrza … to wnętrze to właśnie audyt wewnętrzny, czułe miejsce mogące poprzez detekcję i ocenę 
ryzyka doprowadzić do spektakularnych efektów w zapobieganiu ryzyk w przedsiębiorstwie. 

Czym audyt wewnętrzny jest dla 
przedsiębiorstwa?

Mając na uwadze przyjętą definicje audytu 
wewnętrznego określaną m.in. jako ogół dzia- 
łań, przez które zarząd uzyskuje obiektywną 
i niezależną ocenę działania przedsiębior-
stwa, jak najbardziej badanie audytora w za-
kresie gospodarki finansowej pod względem 
legalności, gospodarności, celowości, rze-
telności, a także przejrzystości i jawności jest 
wartością dodaną dla przedsiębiorstwa. Tak 
określony audyt wewnętrzny powinien obej-
mować przede wszystkich badanie dowodów 
księgowych oraz zapisów w księgach ra-
chunkowych, niezależną ocenę systemu gro- 
madzenia środków finansowych i dyspono-
wanie nimi oraz gospodarowanie majątkiem, 
jak również ocenę efektywności i gospodar-
ności zarzadzania finansowania.

W rozszerzeniu, audytor wewnętrzny powi- 
nien skupić się przede wszystkim na zbada- 
niu wiarygodności sprawozdania finansowe-
go oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
poprzez kontrolę: przestrzegania zasad ra-
chunkowości, zgodności zapisów w księgach 
rachunkowych z dowodami księgowymi, zgod- 
ności sprawozdania finansowego oraz spra-
wozdania z wykonania budżetu z zapisami  
w księgach rachunkowych, dokonywać oce-
ny adekwatności, efektywności i skuteczno-
ści systemów kontroli, w tym przestrzegania 
procedur kontroli wewnętrznej oraz przepro-
wadzania wstępnej oceny celowości zaciąga-
nia zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków oraz zarządzania ryzykiem oraz 
skontrolować przestrzeganie zasad celowości 
i oszczędności w dokonywaniu wydatków, 
uzyskiwanie możliwie najlepszych rezultatów 

Danuta Zibrow
Audytor wewnętrzny w BPS TFI S.A.

w ramach posiadanych środków oraz prze-
strzeganie terminów realizacji zadań i za- 
ciągniętych zobowiązań.

W wyniku powyższego audytor wewnętrzny 
dokonuje oceny adekwatności, efektywności 
i skuteczności zgodności prowadzonej dzia- 
łalności z przepisami prawa oraz obowiązu-
jącymi w jednostce procedurami wewnętrz-
nymi, efektywności i gospodarności podej-

mowanych działań w zakresie systemów za- 
rządzania i kontroli wewnętrznej, wiarygod-
ności sprawozdania finansowego oraz spra-
wozdania z wykonania budżetu.

Zakres przedmiotowy audytu wewnętrznego 
tj. audyt finansowy dotyczy oceny sprawoz-
dań finansowych zgodnie ze standardami 
rewizji finansowej i obejmuje badanie doku- 
mentów księgowych, sprawdzanie ewidencji 
księgowej, ocenę polityki rachunkowości, ana- 
lizę sprawozdań finansowych, badanie płyn-
ności finansowej, badanie źródeł finansowa-
nia. Kształt i zakres audytu wewnętrznego 
wskazuje, że jest to niezależna i obiektywna 
działalność, której celem jest wspieranie dzia- 
łu księgowości i zarządu w realizacji celów 
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli 
zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena 
ta dotyczy w szczególności adekwatności, 

skuteczności i efektywności kontroli zarząd-
czej w zarówno w dziale księgowości, jak i ca- 
łym przedsiębiorstwie. Przez adekwatność 
kontroli zarządczej rozumie się zgodność  
z prawem i dokładność odpowiadającą zało-
żonym celom kontroli. Jej skuteczność do- 
tyczy postępowania kończącego się wydaniem 
zaleceń lub wniosków pokontrolnych. Nato-
miast efektywność kontroli zarządczej prze-
jawia się w osiąganiu przez jednostkę założo-

nych celów, w tym zabezpieczeniu jej przed 
wystąpieniem i skutkami określonego ryzyka. 

Efektywnościowy audyt 
wewnętrzny, jaki jest jego cel...

Współczesny świat w kategorii efektywności 
zyskał statut imperatywu na każdym pozio-
mie gospodarczym – mikro, makro, mezo 
oraz w każdym sektorze gospodarczym czy 
to prywatnym czy publicznym. Jest ona trak- 
towana jako zasadnicze kryterium optymali-
zacji decyzji gospodarczych i funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Efektywność jest rów- 
nież rozpatrywana jako funkcja skuteczności 
działania organizacji m.in. w osiąganiu zało-
żonych celów oraz jej sprawności tj. stopnia 
wykorzystania wybranych czynników i osią- 
gniętych wyników ekonomiczno-finansowych. 
To dążenie do reżimu oszczędnościowego 

finAnsE

„Zdiagnozowane obszary ryzyka powinny stanowić podstawę 
do wprowadzenia przez zarząd określonych środków 
zaradczych, które obejmowałyby modyfikację funkcjonujących 
lub przyjęcie nowych procedur wewnętrznych.”

https://creditmanagermagazine.pl/


23www.CREDItmAnAgERmAgAzInE.plCzERwIEC / JUnE 2022

finAnsE

i staranności w rachunku przewidywanych 
nakładów, a skuteczność tych działań prze-
kłada się na efekty, efektywność zaś zależy od 
efektów.

Dużego znaczenia w kształtowaniu efektyw-
ności gospodarki finansowej w przedsiębior-
stwie nabiera operacyjny audyt wewnętrzny, 
który skupia się w głównej mierze na moni-
torowaniu, analizie i ocenie procesów zacho-
dzących w przedsiębiorstwie, warunkujących 
racjonalne gospodarowanie aktywami. Zwy-
kle przybiera on postać audytu efektywno-

ściowego, w ramach którego oceniana jest 
racjonalność gospodarowania finansami, spo- 
sób, w jaki zarząd planuje działania, a następ-
nie kontroluje ich realizację. Audyt w tym 
obszarze skupia się przede wszystkim na ana- 
lizie gromadzenia dochodów, zaciągania zo-
bowiązań, dokonywania wydatków, ma za 
zadanie wyodrębnić najważniejsze obszary 
ryzyka i ocenić, jakie rodzaje zaburzeń unie-
możliwiają prowadzenie prawidłowej gospo-
darki finansowej przedsiębiorstwa.

Wszelkie zidentyfikowane typy ryzyka audy-
tor poddaje analizie w celu określenia praw- 
dopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepo-
żądanych i możliwych skutków ich oddziały-
wania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Zdiagnozowane obszary ryzyka powinny sta-
nowić podstawę do wprowadzenia przez za-
rząd określonych środków zaradczych, które 
obejmowałyby modyfikację funkcjonujących 
lub przyjęcie nowych procedur wewnętrz-
nych. Dzięki informacjom poaudytowym mo- 
żliwa powinna być identyfikacja działań jed- 
nostki obarczonych największym ryzykiem, 
a w efekcie zminimalizowanie prawdopo-
dobieństwa wystąpienia błędnych decyzji  
i ochrona jednostki przed ich negatywnymi 
konsekwencjami. Audyt działalności w ob-
szarze gospodarki finansowej przedsiębior-
stwa powinien służyć uzyskaniu odpowiedzi 
na pytanie: gdzie kończy się poziom wydat-
ków niezbędnych do prawidłowego wykony-
wania zadań, a gdzie zaczyna się niedostrze-
ganie możliwości oszczędności i racjonalnej 
działalności?

W przypadku efektywnościowego audytu 
wewnętrznego, obejmującego obszar gospo-
darki finansowej przedsiębiorstwa, badania 
audytowe powinny koncentrować się na po-

szukiwaniu i ocenie sposobów poprawy celo-
wości, oszczędności i wydajności gospodaro-
wania aktywami przedsiębiorstwa. Audytor 
powinien wskazać takie metody budżetowa-
nia, które pomogą w bardziej skutecznym, 
gospodarnym i efektywnym alokowaniu po-
siadanych zasobów oraz dadzą większą pew-
ność co do trafności podejmowanych decyzji 
i ich racjonalności.

Audyt wewnętrzny ze względu na swój pre-
wencyjny, zapobiegawczy charakter jest na- 
rzędziem, który nie tylko weryfikuje rzetel-

ność dokumentów finansowych i próbuje 
wykryć nadużycia, ale także może służyć 
ocenie, czy działania przedsiębiorstwa zo-
stały zaplanowane i zrealizowane efektywnie 
i sprawnie. Jest instrumentem, w specyfikę 
którego wpisano konkretny wymiar de-
cyzyjny. W związku z tym, powinien dążyć 
do przekazania obiektywnego obrazu funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, ustalania sła-
bych stron jego działalności i obszarów wy-
stępowania ryzyka, jak również wskazywać 
sposoby przeciwdziałania zdiagnozowanym 
nieprawidłowościom.

Można więc wyciągnąć wniosek, że w prakty-
ce zastosowanie audytu wewnętrznego, może 
stać się przydatnym, a więc i pożądanym na-
rzędziem oddziaływania na kształtowanie, 
jak również poprawę efektywności gospo-
darki finansowej w przedsiębiorstwie, któ-
ry jawi się jako powód pośredni wdrażania  
i wykorzystania tego narzędzia w kształto-
waniu efektywności gospodarki finansowej  
w przedsiębiorstwie.

Danuta Zibrow

Audytor wewnętrzny w BPS Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
Od 17 lat związana z audytem, w tym 
jako Audytor wewnętrzny w spółce 
publicznej notowanej na New Con-
nect (Dom maklerski) oraz w Towarzy-
stwie Funduszy Inwestycyjnych. Pełni 
rolę eksperta d/s zbierania i analizy 
danych oraz ciągłego monitorowania 
ekspozycji przedsiębiorstwa na różne- 
go rodzaju ryzyka. Skutecznie doko-
nuje obiektywnej oceny procesów za- 
rządzania ryzykiem, kontroli wewnętrz- 
nej i nadzoru (governance).

„Audyt działalności w obszarze gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa powinien służyć uzyskaniu odpowiedzi 
na pytanie: gdzie kończy się poziom wydatków niezbędnych 
do prawidłowego wykonywania zadań, a gdzie zaczyna
się niedostrzeganie możliwości oszczędności i racjonalnej 
działalności?”
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Droga do uniezależnienia 
energetycznego Europy i Polski 
od Rosji
Po agresji rosji na ukrainę, która spowodowała szokowy wzrost cen surowców energetycznych, ożyły obawy 
o trwałość postpandemicznego ożywienia gospodarczego. Konflikt zbrojny pokazał jednocześnie skalę 
uzależnienia krajów członkowskich uE od dostaw węglowodorów i węgla z rosji.

Państwa UE musiały odpowiedzieć na funda-
mentalne pytania dotyczące bezpieczeństwa 
energetycznego Europy, kosztów związanych 
z reorientacją kierunków importu, właści-
wego tempa wygaszania energetyki jądrowej  
i węglowej oraz długookresowych zmian mik- 
sów energetycznych w ramach polityki kli-
matycznej Unii.

uzależnienie od rosyjskich 
surowców

Po ujawnieniu rosyjskich zbrodni w Buczy KE 
zaproponowała wprowadzenie nowego pa-
kietu sankcji wobec Rosji uwzględniającego 
zakaz importu węgla. Jednakże w dalszym 
ciągu, według stanu na 6 kwietnia 2022 r.,  
z restrykcji handlowych były wyłączone płat-
ności za ropę naftową i gaz. Wynika to po 
części z wysokiego stopnia uzależnienia go-
spodarek europejskich od importu tych su-
rowców energetycznych z Rosji, braku moż-
liwości dywersyfikacji kierunków importu  
w krótkim okresie w warunkach niedosta-
tecznej globalnej podaży węglowodorów, ni- 
skiego stanu ich zapasów na świecie oraz bra-
ku odpowiedniej infrastruktury przesyłowej 
w przypadku gazu ziemnego.

W 2020 r. UE importowała z Rosji ok. 38 proc. 
gazu ziemnego oraz ok. 23 proc. ropy nafto-
wej i produktów pochodnych. W przypadku 
Polski uzależnienie od importu rosyjskich su-
rowców energetycznych było jeszcze większe 
i wynosiło odpowiednio 55 proc. i 68 proc. 
W ostatnich latach nastąpił jednak istotny 
spadek tych udziałów – w 2013 r. importo-
waliśmy 85 proc. ropy naftowej, a w 2010 r. 
nawet 90 proc. gazu ziemnego. Co istotne, 

Karol Szafranek
Doradca ekonomiczny kierujący Wydziałem Inflacji i Cen w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

właśnie od 2010 r. znacząco zaczął wzrastać 
import gazu z kierunków innych niż rosyjski, 
podczas gdy z Rosji (w ramach kontraktu ja-
malskiego) płynęło do Polski na przestrzeni 
lat 2010–2020 średnio 9,7 mld m3 błękitnego 
surowca.

Nagła rezygnacja z rosyjskiej ropy i gazu do-
prowadziłaby pewnie do ogromnej luki po-
daży tych surowców na rynku europejskim 
i w konsekwencji – do takiego wzrostu cen 
energii, który okazałby się destrukcyjny dla 
gospodarki UE. Trudno zatem się dziwić, że 
kraje najsilniej uzależnione od rosyjskich su-
rowców (zwłaszcza gazu) sprzeciwiają się dal-
szemu, szybkiemu zaostrzaniu sankcji. Jed- 
nocześnie część państw, które od lat dążyły 
do ograniczenia zależności swoich gospoda- 
rek od rosyjskiego źródła (w tym Polska), 
deklaruje chęć błyskawicznego odejścia od 
importu węglowodorów z Rosji.

Europa zmienia strategię

Plany odchodzenia od importu z kierunku 
rosyjskiego są ambitne. Dla przykładu, Wiel-
ka Brytania ogłosiła już embargo na import 
ropy z Rosji ze względu na możliwość re-
orientacji kierunków importu i niewielkie 
uzależnienie własnego sektora od rosyjskich 
dostaw. Niemcy z kolei planują ograniczyć 
import ropy z Rosji o połowę do lata 2022 
roku oraz obniżyć w tym samym czasie 
udział gazu rosyjskiego w całkowitym impor-
cie do zaledwie 30 proc. z 65 proc. w 2020 r. 
Ponadto, rząd federalny planuje wybudowa-
nie dwóch terminali LNG w ekspresowym, 
a według niektórych komentatorów wręcz 
nierealistycznym tempie (do końca 2023 r.).

Sytuacja krajów najsilniej uzależnionych od 
rosyjskiego gazu jest jednak znacznie trud-
niejsza. Bez systemowych rozwiązań na po- 
ziomie UE może okazać się, że będą one 
zmuszone kontynuować import gazu z Rosji, 
aby uniknąć kryzysu energetycznego. Mogą 
być także bardziej podatne na działania od-
wetowe ze strony rosyjskich władz (jak np. 
konieczność rozliczania w rublach importu 
towarów z Rosji, w tym gazu).

To właśnie substytucja rosyjskiego gazu jest 
najtrudniejszym wyzwaniem ze względu na 
geograficzną segmentację globalnego rynku 
tego surowca. Europie w sukurs w krótkim 
okresie ma przyjść LNG ze Stanów Zjedno-
czonych, choć trzeba dodać, że jest to kropla 
w morzu potrzeb Starego Kontynentu. Do 
Europy od stycznia przypłynęło ok. 4,4 mld 
m3 gazu ziemnego, a prezydent Biden zapo-
wiedział dostarczenie dodatkowych 15 mld 
m3 w 2022 roku i ok. 50 mld m3 do 2030 r. 
Warto jednak wskazać, że w scenariuszu za- 
kazu importu gazu z Rosji luka na rynku 
europejskim wyniosłaby ponad trzykrotnie 
więcej, szacunkowo ok. 155 mld m3 rocznie. 
Z tego względu obecne plany UE wskazują 
na scenariusz stopniowego zmniejszania im-
portu gazu z Rosji – o dwie trzecie do końca 
2022 r. i całkowite wyeliminowanie tego kie-
runku dostaw do 2027 r.

Oprócz zwiększonych dostaw LNG ze Sta-
nów Zjednoczonych, a także z Kataru i Algie- 
rii, dostawy z Rosji mają zostać skompen-
sowane wzrostem produkcji energii z OZE 
(słońca, wiatru, biogazu, pomp ciepła), prze-
dłużeniem funkcjonowania elektrowni ato-
mowych w Belgii i być może w Niemczech, 
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utrzymaniem wydobycia gazu w holender-
skim Groningen z pól zagrożonych trzęsie-
niami ziemi oraz przesunięciem miksu ener-
getycznego w kierunku źródeł węglowych. 
KE proponuje, aby Europejczycy byli zachę-
cani (wzorem Japończyków) do zmniejsza-
nia temperatury w domach o 1–2 stopnie bez 
uszczerbku na komforcie zamieszkiwania, 
gdyż każdy „zaoszczędzony” stopień ciepła 
w budynkach doprowadzi do oszczędności 
gazu w wysokości ok. 10 mld m3 rocznie we-
dług szacunków MAE. Dodatkowe oszczęd-
ności mają zostać osiągnięte dzięki poprawie 
efektywności energetycznej mieszkań i do-
mów oraz optymalizacji procesów produk-
cyjnych w gałęziach przemysłu zużywających 
znaczne ilości gazu.

Skoordynowane działania na poziomie eu-
ropejskim mają także umożliwić szybką bu-
dowę gazoportów i intensywny rozwój infra-
struktury przesyłowej w Europie. Pomogłoby 
to zwłaszcza krajom najsilniej uzależnionym 
od rosyjskiego gazu. Z kolei rozwój maga-
zynów gazu oraz wprowadzenie wymogu 
wysokiego minimalnego poziomu zapasów 
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego ma 
uchronić rynek i konsumentów przed po-
wtórką sytuacji z 2021 r., gdy magazyny na-
leżące do Gazpromu nie zostały zapełnione, 
co umożliwiło koncernowi wywindowanie 
cen gazu w Europie do niespotykanego do-
tąd poziomu. Decyzja władz niemieckich  
o wprowadzeniu zarządu komisarycznego  
w spółce Gazprom Germania, zarządzającej 
ok. 30 proc. pojemności magazynowej w Niem- 
czech, ma zapewne zapobiegać powtórzeniu 
takiej sytuacji. Wreszcie polityka wspólnych 
zakupów LNG powinna zapewnić lepszą 
pozycję negocjacyjną i nie dopuścić do wy-
niszczającej konkurencji między nabywcami 

z UE. Integracja rynku europejskiego LNG  
w długim okresie powinna sprzyjać stabiliza-
cji cen i zmniejszaniu różnic cenowych po-
między poszczególnymi segmentami rynku 
gazu na świecie (europejskim, azjatyckim  
i amerykańskim).

Każdy kryzys stwarza także nowe możliwo-
ści. Europa ma obecnie szansę uniezależnić 
się od surowców z Rosji, realizując przy tym 
jedynie z pewnymi korektami wyznaczone 

ambitne cele klimatyczne. Na tym polu po-
jawiają się już pierwsze sukcesy. Litwa, Łotwa  
i Estonia ogłosiły, że od 1 kwietnia 2022 r. cał-
kowicie rezygnują z dostaw gazu z Rosji. Stało 
się to możliwe dzięki realizacji długofalowej 
polityki energetycznej, której wynikiem jest 
pływający gazoport w Kłajpedzie na Litwie. 
Rozwój tej inwestycji oraz uruchomienie 
gazociągów łączących kraje bałtyckie może, 
w dłuższym horyzoncie czasowym, zwięk-
szyć znaczenie regionu w regazyfikacji LNG. 

bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i koszty dywersyfikacji

Polska, podobnie jak państwa bałtyckie, od 
wielu lat podejmowała działania ukierun-
kowane na dywersyfikację dostaw surowców 

energetycznych, żeby zwiększyć suwerenność 
energetyczną kraju. Dzięki temu zaspokaja-
nie bieżących potrzeb energetycznych po-
winno przebiegać bez większych problemów, 
co z kolei umożliwia również relatywnie szyb- 
ką reorientację kierunków importu węglo-
wodorów. Całkowite uniezależnienie się od 
surowców rosyjskich z pewnością nie nastą-
pi z dnia na dzień i niestety może wiązać się  
z istotnymi kosztami, w tym także przejścio-
wym wzrostem cen energii.

Ze względu na globalny charakter rynku ro- 
py naftowej oraz techniczne możliwości rafi-
nacji różnych odmian tego surowca rezygna-
cja z importu rosyjskiej ropy jest relatywnie 
najprostszym wyzwaniem. Polskie rafinerie 
są przystosowane do rafinacji szerokiej gamy 
gatunków ropy naftowej i mogą przy dokona-
niu pewnych zmian logistycznych całkowicie 
zrezygnować z przerobu rosyjskich odmian. 
Od strony infrastrukturalnej kluczowy dla 
dywersyfikacji kierunków importu jest Naf-
toport w Gdańsku. Jego potencjał przeładun-
ku sięga rocznie 40 mln ton ropy naftowej  
i paliw płynnych. W efekcie, umożliwia prze-
ładunek całkowitego rocznego importu przy 
utrzymaniu wolnych mocy przerobowych 
(w 2020 r. Polska sprowadziła z Rosji ok. 163 
mln baryłek ropy i produktów naftowych,  

„Sytuacja krajów najsilniej uzależnionych od rosyjskiego gazu 
jest jednak znacznie trudniejsza. Bez systemowych rozwiązań 
na poziomie UE może okazać się, że będą one zmuszone 
kontynuować import gazu z Rosji, aby uniknąć kryzysu 
energetycznego.”
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tj. ponad 22 mln t). Zatem polski naftoport 
powinien z powodzeniem umożliwić rezy-
gnację z dostaw rosyjskiej ropy.

Proces zmniejszania uzależnienia od rosyj-
skiej ropy zaczął się już kilka lat temu. O ile 
w 2013 r. ponad 95 proc. importu ropy do 
Polski (bez produktów rafinacji) pochodzi-
ło z kierunku rosyjskiego, o tyle w 2020 r. 
było to już tylko 72 proc. Polskie koncerny 
naftowe zapowiedziały jednocześnie całko-
witą rezygnację z importu rosyjskiej ropy 
wraz z zakończeniem bieżących kontraktów 
długoterminowych z końcem 2022 i 2024 r., 
deklarując jednocześnie, że po rosyjskiej 
agresji zbrojnej przeciw Ukrainie zdecydo-
wana większość sprowadzanej ropy naftowej 
pochodzi już ze źródeł nierosyjskich. Następ-
stwem tej decyzji może być jednak wzrost 
kosztów zakupów ropy, szczególnie obecnie, 
gdy tzw. dyferencjał, czyli różnica pomiędzy 
ceną rosyjskiej ropy Urals i europejskiej Brent, 
jest rekordowo wysoki i sięga nawet 30 USD/b. 

Również uniezależnienie się Polski od ro-
syjskiego gazu z końcem 2022 r. jest wysoce 
prawdopodobnym scenariuszem. Sprzyja te- 
mu zbliżający się termin wygaśnięcia kon-
traktu jamalskiego, w ramach którego Polska 
importowała z Rosji ok. 10 mld m3 surowca 
rocznie. W jego miejsce nastąpi uruchomie-
nie przesyłu gazu rurociągiem Baltic Pipe, ze 
złóż norweskich w podobnej skali. Pozostałą 
część zapotrzebowania Polski będzie pokry-
wać krajowe wydobycie (ok. 4,0 mld m3) oraz 
import LNG przez gazoport w Świnoujściu  
o mocach przeładunkowych rzędu 6 mld m3. 
Moce te mają po 2023 roku zostać dodatko-
wo zwiększone do 8,3 mld m3 rocznie.

W perspektywie wieloletniej bezpieczeństwo 
energetyczne ma zwiększyć również rozbu-
dowa istniejących magazynów gazu ziemne-
go (ich pojemność wynosi obecnie ok. 3 mld 
m3, a więc ok. 15–18 proc. rocznego zużycia) 
oraz inwestycje w pływającą jednostkę rega-
zyfikującą w Gdańsku. Koszt dywersyfikacji 
jest trudny do określenia, ale per saldo nie-
konieczne musi być wysoki. Dostawcy LNG 
ze Stanów Zjednoczonych zdecydowanie 
preferują długoterminowe kontrakty umożli-
wiające bezpieczne finansowanie inwestycji. 
Z tego tytułu poziom cen wynegocjowany 
w ramach tych umów jest obecnie prawdo-
podobnie wysoce konkurencyjny względem 
rynku europejskiego spot, pomimo koniecz-
ności importu surowca drogą morską i jego 
regazyfikacji.

W przypadku węgla Polska zaspokaja więk-
szość krajowego popytu własną produkcją, 
podczas gdy ok. 9,4 mln t z około 62,6 mln 
t całkowitego zużycia w 2020 r. importowano 
z Rosji, głównie na potrzeby ciepłownictwa 
oraz odbiorców indywidualnych. Zwiększe- 
nie krajowego wydobycia w skali kompen-
sującej wielkość importu jest mało praw-
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Dr Karol Szafranek jest doradcą ekono-
micznym kierującym Wydziałem In- 
flacji i Cen w Departamencie Analiz 
i Badań Ekonomicznych Narodowego 
Banku Polskiego oraz adiunktem w Ko- 
legium Analiz Ekonomicznych Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Autor publikacji naukowych w zakre- 
sie wyjaśniania przyczyn kształtowa-
nia się inflacji i jej prognozowania, 
modelowania rynków surowcowych  
i finansowych oraz  łączenia metod eko- 
nometrycznych i uczenia maszyno-
wego w ekonomii.

dopodobne ze względu na brak możliwości 
szybkiego zwiększenia wydobycia, a także 
brak występowania w Polsce złóż węgla o od- 
powiednich parametrach, w tym węgla o nis- 
kiej zawartości siarki czy jego grubych od-
mian. Lukę rynkową trzeba będzie zatem 
uzupełnić droższym importem tego surowca 
drogą morską z takich krajów jak Australia, 
RPA, Stany Zjednoczone czy Kolumbia.

Wzmocnienie suwerenności energetycznej  
w perspektywie wieloletniej może być rów-
nież osiągnięte przez dynamiczny rozwój od-
nawialnych źródeł energii. Plany polskiego 
rządu zostały przedstawione między innymi 
w ramach proponowanej rewizji Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r. Z jednej 
strony jednym z kluczowych założeń jest 
dalszy rozwój zwłaszcza instalacji fotowolta-
icznych oraz inwestycji w morskie i lądowe 
farmy wiatrowe, choć te ostatnie pilnie wy-
magają zmian tzw. ustawy odległościowej. 
Stabilna część czystej energii ma również 
pochodzić z elektrowni jądrowych, zarówno 
tych wielkoskalowych, jak i małych reakto-
rów modułowych. Z drugiej strony, według 
najnowszych zapowiedzi rządu, to energe-
tyka węglowa, a więc wysokoemisyjna, ma 
być stabilizatorem systemu energetyczne-
go, również po 2049 r. Rola gazu ziemnego, 
jako paliwa przejściowego i znacznie mniej 
emisyjnego, w transformacji energetycznej 
Polski będzie zapewne znacznie mniejsza niż 
pierwotnie oczekiwano.

Koszt tych planów jest jednak ogromny. Sza-
cunki Urzędu Regulacji Energetyki dotyczą-
ce wyłącznie podłączenia mocy ok. 46,5 GW 
z OZE do 2030 r. (porównywalnej do obec-
nej mocy całego systemu energetycznego  
w kraju, czyli ok. 50 GW) dla PSE i operato-
rów systemów dystrybucyjnych sięgają astro-
nomicznej kwoty 100 mld zł.

Dla porównania, w 2020 r. przyłączenie no-
wych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych 
o mocy łącznie ok. 1 GW wygenerowało koszt 
rzędu 2,6 mld zł. Oprócz tego należy zatem 
uwzględnić nakłady inwestycyjne na farmy 
wiatrowe onshore i offshore, instalacje foto-
woltaiczne, elektrownie jądrowe, rozwój in-
frastruktury gazowej, poprawę efektywności 
energetycznej oraz konieczność moderniza-
cji istniejących jednostek wytwórczych ener-
gii. Wszystkie te działania pochłoną setki 
miliardów złotych, ale bezpieczeństwo ener-
getyczne musi kosztować. Pocieszające jest 
to, że już obecnie, dzięki wieloletnim działa-
niom, to bezpieczeństwo mamy zapewnione 
w znacznie większym stopniu, niż w wielu 
innych krajach UE. Nie powinniśmy jednak 
teraz spocząć na laurach.
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Wojna w Ukrainie i ekonomia
rozważania nad agresją rosyjską w ukrainie pokazują, jak interdyscyplinarnym zagadnieniem jest wojna 
i jak wielkie są ograniczenia nauk ekonomicznych, gdyby zechciały samodzielnie, autarkicznie 
analizować wojnę.

W przekazie medialnym dotyczącym wojny 
na Ukrainie uderzająca jest różnorodność 
punktów widzenia przyjmowanych przez re- 
lacjonujących zachodzące tam wydarzenia. 
Głos zabierają przede wszystkim politycy, 
wojskowi, dziennikarze, przedstawiciele ad- 
ministracji państwowej, władz samorządo- 
wych, organizacji pozarządowych oraz tzw. 
zwykli ludzie. O komentarze proszeni są tak- 
że przedstawiciele nauki, reprezentujący roz- 
liczne obszary badawcze takie jak: bezpie-
czeństwo narodowe, politologia, stosunki 
międzynarodowe, prawo, socjologia, psycho- 
logia itp. Niemała rola przypada także przed-
stawicielom nauk ekonomicznych, specjali-
stom w zakresie ekonomii, finansów, zarzą-
dzania itp.

Celem niniejszych rozważań jest zwrócenie 
uwagi na kilka wybranych aspektów wojny  
w Ukrainie, które należą do domeny zainte-
resowań nauk ekonomicznych. Chodzi o roz- 
patrzenie takich zagadnień jak wpływ woj-
ny na poziom dobrobytu oraz na produkt 
krajowy brutto (PKB), czyli w uproszczeniu 
na rozwój gospodarczy (jakkolwiek dziwnie 
by to obecnie brzmiało), znaczenie sankcji 
gospodarczych dla prowadzenia wojny, im-
plikacje wojny dla równowagi na rynkach 
towarowych oraz dla międzynarodowej współ- 
pracy gospodarczej. Zestaw dyskutowanych 
zagadnień nie jest kompletny, ale wydaje 
się, że ich doniosłość nie podlega dyskusji. 
Odnośnie do każdego dyskutowanego niżej 
zagadnienia charakterystyczne jest przyjmo-
wanie explicite lub implicite określonego ze-
stawu założeń dotyczących pozaekonomicz-
nych aspektów wojny w Ukrainie. Kształt 
tych założeń wpływa istotnie na rezultat ro- 
zumowania prowadzonego w kategoriach eko- 
nomicznych.

dobrobyt a wojna

Nie ulega wątpliwości, że wpływ wojny na po-
ziom dobrobytu jest generalnie zły, negatyw-

Marian Gorynia
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes PTE

ny, niekorzystny. Wojna oznacza po prostu 
straty w poziomie dobrobytu, choć niektóre 
efekty szczegółowe niedokładnie zgadzają 
się z tą obserwacją. Wszystko zależy od tego, 
jaką przyjmiemy perspektywę rozumienia 
i pomiaru dobrobytu. W potocznym ujęciu 
wojna oznacza bowiem zaangażowanie czę-
ści zasobów państwa znajdującego się w sta-
nie wojny w działalność nieprzyczyniającą się 
do wytwarzania towarów i usług, które służą 
zaspokojeniu potrzeb ludzkich. W tym sen-

sie część zasobów pracuje nieproduktywnie, 
część zasobów pozostaje niewykorzystana,  
a dodatkowo część zasobów może ulec znisz-
czeniu, zagładzie. Tak więc skutek wojny jest 
taki, że wytwarzany w danym czasie produkt 
krajowy brutto jest mniejszy niż mógłby być. 
Najogólniej możemy powiedzieć, że wojna 
umniejsza PKB.

Przedstawione rozumowanie można jednak 
zmodyfikować. W takim zmodyfikowanym 
ujęciu można przyjąć, że podjęcie działań 
wojennych służy zaspokojeniu potrzeby bez-
pieczeństwa państwa – Rosja jako agresor  
w niezwykle przewrotny sposób przyjmuje 
taką właśnie retorykę i interpretację sensu 
wojny w Ukrainie. W tym ujęciu wojna pro-
wadzi do zwiększenia PKB. W podobny spo-
sób (tym razem zasadnie z etycznego punktu 
widzenia) można rozpatrywać zaangażowa-

nie w wojnę Ukrainy. Ukraina, broniąc nie-
podległości, także ponosi olbrzymie nakłady 
na prowadzenie wojny. Tym razem jest to 
jednak wojna obronna, której legitymizacja 
nie wymaga dalszych argumentów.

Zarówno w przypadku agresora, jak i ofiary na-
leżałoby więc prowadzić rozumowanie w ka- 
tegoriach kosztów alternatywnych – na co 
można by przeznaczyć nakłady ponoszone 
na prowadzenie działań wojennych i jaki to 

mogłoby mieć wpływ na zwiększanie w ten 
sposób „pozytywnych”, „pożądanych” skład-
ników PKB?

Przechodząc do innych konsekwencji wojny 
warto zauważyć, że wojnie towarzyszą za-
zwyczaj trudności zaopatrzeniowe, problemy  
z zachowaniem ciągłości dostaw, załamania 
na rynkach surowców – to wszystko przy-
czynia się do zawirowań w obrębie procesów 
produkcyjnych, które stają się mniej wydajne. 
Oprócz wspomnianych zawirowań w sferze 
realnych procesów wytwórczych prowadzą-
cych do ograniczeń po stronie podażowej, 
straty dla dobrobytu wynikające z wojny po-
tęgowane są przez problemy inflacyjne. Każ-
da przesadnie wysoka inflacja, niezależnie od 
jej źródeł niekorzystnie wpływa na procesy 
inwestycyjne, odwlekając albo zniechęcając 
do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

„W potocznym ujęciu wojna oznacza bowiem zaangażowanie 
części zasobów państwa znajdującego się w stanie wojny 
w działalność nieprzyczyniającą się do wytwarzania towarów 
i usług, które służą zaspokojeniu potrzeb ludzkich. W tym 
sensie część zasobów pracuje nieproduktywnie, część zasobów 
pozostaje niewykorzystana, a dodatkowo część zasobów może 
ulec zniszczeniu, zagładzie.”
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Ponadto wojna niedobrze wpływa na proce-
sy inwestycyjne z innych jeszcze powodów. 
Potencjalni inwestorzy boją się inwestować. 
Zazwyczaj rosną ceny nakładów inwesty-
cyjnych, na przykład spowodowane wyższą 
stopą procentową, bo premia za ryzyko musi 
być wyższa oraz wzrostem cen walut obcych, 
którymi opłacany jest import.

Inny negatywny aspekt wojny jest taki, że pocią-
ga ona za sobą również straty w dziedzinie po-
siadanego, zgromadzonego majątku – produk-
cyjnego, infrastruktury, obiektów użyteczności 
publicznej, jak również zasobów prywatnych 
– domy, mieszkania, inne formy, zwłaszcza 
po stronie państwa będącego celem podboju. 
W tym wypadku brak na razie wiarygodnych 
szacunków wartości zniszczeń w Ukrainie spo-
wodowanych przez agresję rosyjską, ale będą to 
z całą pewnością kwoty olbrzymie.

Warto też podkreślić, że wojna w różny spo-
sób zakłóca wymianę handlową z zagranicą 
– ogranicza podaż towarów na eksport z po-
wodu umniejszonych przez wojnę zdolności 
produkcyjnych (nie mamy więc zysków ze 
sprzedaży zagranicznej), a dodatkowo wojna 
utrudnia zakupy importowe, co może sprzy-
jać nieciągłościom w zaopatrzeniu na rynku 
wewnętrznym. Może się do tego przyczynić 
zastosowanie sankcji w międzynarodowym 
obrocie gospodarczym.

Ponadto wojna zakłóca podejmowanie zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich. Wszelkie 
niepokoje nie sprzyjają inwestycjom w ogóle, 
a w szczególności nie służą inwestycjom na te- 
renach objętych podwyższonym ryzykiem, 
wynikającym z wojny. Dotyczy to zarówno in-
westycji wychodzących z jakiegoś kraju, a i in- 
westycji napływających do jakiegoś kraju.

Kolejnym niepożądanym następstwem woj-
ny jest zmniejszenie albo nawet wyelimino-
wanie ruchu turystycznego, który także może 

być ważnym składnikiem PKB. Przykłady ne- 
gatywnego oddziaływania wojny można by 
mnożyć. Do tego co zostało powiedziane 
trzeba jeszcze dodać kontekst – jeśli mówimy 
o wpływie wojny na gospodarkę, to musimy 
rozróżnić co najmniej kilka kategorii krajów 
– kraj prowadzący wojnę jako najeźdźca, kraj 
prowadzący wojnę jako napadnięty, kraje trze- 
cie bardziej lub mniej powiązane z państwami 
znajdującymi się w stanie konfliktu. Należy 
też zauważyć, że niektóre kraje trzecie mogą 
próbować robić interesy wojenne, a niektó- 
re nawet z agresorami.

Wojna a sankcje

Jednym z efektów niesprowokowanej napaści 
Rosji na niepodległe państwo ukraińskie są 
turbulencje daleko wykraczające poza te dwa 
państwa, prowadzące do powstania ubocz-
nych negatywnych skutków dla prawidłowe-
go funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 
światowego, a także dla normalnego funk-
cjonowania gospodarki światowej. Znaczna 

część społeczności międzynarodowej potępi-
ła tę agresję oraz przyjęła szeroki pakiet sank-
cji w stosunku do Rosji mających wymusić 
na tym państwie zakończenie wojny.

O dalszej ewolucji wojny rosyjsko-ukraiń-
skiej i jej wyniku mogą w znaczącym stopniu 
zadecydować uwarunkowania gospodarcze. 
Nie sposób nie dostrzec znacznego falowania 
w czasie ocen dotyczących systemu sankcji. 
Na samym początku wojny panował znaczny 
sceptycyzm do zapowiadanych wówczas po-
ciągnięć Zachodu wobec Rosji. Wynikał on 
z faktu, że reżim Putina zgromadził olbrzy-
mie rezerwy dewizowe, które mogłyby być 
wykorzystane do finansowania wojny. Po-
jawiły się wówczas dwie grupy komentarzy. 
W pierwszej zwracano uwagę na to, że przyj-
mowanie sceptycznej postawy wobec pla- 

nowanych sankcji Zachodu może zwiększać 
poczucie pewności siebie i bezkarności u Pu-
tina i jego zwolenników. Taka interpretacja 
była bezpośrednim nawiązaniem do znanej 
z historii aneksji Krymu przez Rosję w 2014 
roku. Wówczas to jednomyślność i konsoli-
dacja świata demokratycznego były bardzo 
ograniczone. W efekcie Krym został wcielo-
ny do Rosji i świat to zaaprobował. Racjonal-
ne więc wydawało się oczekiwanie, że w wy-
padku agresji rosyjskiej rozpoczętej 24 lutego 
br. sprawy mogą przyjąć podobny obrót jak 
osiem lat temu.

Druga grupa komentarzy akcentowała zde-
cydowanie inną interpretację. Artykułowano 
w nich aspekt przestrogi i ostrzeżenia przed 
powtórką sytuacji z 2014 roku. Zwrócenie 
uwagi na możliwości obrony Rosji przed 
sankcjami ze strony Zachodu miało na celu 
dopingowanie do wypracowania jednolitego 
stanowiska wspólnoty państw demokratycz-
nych w celu potępienia i ukarania państwa 
rosyjskiego za rozpoczętą wojnę.

Nie da się nie zauważyć, że ocena sankcji w sto- 
sunku do Rosji nosi pewne cechy schizofre-
niczne. Z jednej strony, rozpatrując przyjęte 
przez Zachód sankcje w kontekście porów-
nawczo-historycznym, należy zauważyć, że 
są one zdecydowane i idą daleko. Najbardziej 
dotkliwa wydawała się być blokada środ-
ków rezerwowych Banku Centralnego Rosji 
utrzymywanych w postaci zapisów elektro-
nicznych w bankach amerykańskich i za-
chodnioeuropejskich. Drugi ważny element 
sankcji to eliminacja banków rosyjskich z sys-
temu SWIFT. Trzeci stanowią zamrożenia lub 
konfiskaty aktywów oligarchów rosyjskich. 
Łączna liczba sankcji nałożonych na Rosję 
przekroczyła już cztery tysiące. Zakres sankcji 
i jedność Zachodu są bezprecedensowe.

Z drugiej jednak strony nietrudno zauważyć, 
że sankcje nie są dość skuteczne, aby dopro-
wadzić do zakończenia wojny w krótkim cza-
sie. I to mimo tego, że sankcje stosują pań-
stwa, których udział w obrotach handlowych 
Rosji przekracza 50 proc. System sankcji jest 
bowiem nieszczelny – dotychczas sankcje nie 
odnoszą się na przykład do importu z Rosji 
surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz 
ziemny), zaś wykluczenie z systemu SWIFT 
nie dotyczy wszystkich banków rosyjskich,  
a obejmuje tylko niektóre.

Wydaje się jednak, że mimo niekonsekwen-
cji w stosowaniu sankcji ekonomicznych 
Zachodu w stosunku do Rosji, to właśnie 
sankcje są na średnią metę czynnikiem na-
dziei, który może być istotnym argumentem 
za zakończeniem wojny rosyjsko-ukraiń-
skiej. Sankcje nie działają natychmiast i au-
tomatycznie, ale są zasadne przesłanki by 
przyjmować, że w istotnym stopniu współde-
terminują złą i pogarszającą się sytuację go-

„Można postawić pytanie – jakie koszty tej wojny czekają nas 
w najbliższych tygodniach i miesiącach? Jest prawie pewne, 
że dalej będzie drożeć żywność m.in. na skutek ograniczeń 
produkcji i dostaw z Rosji i Ukrainy. Prawdopodobnie 
następstwem wojny może być również silny i trwały wzrost 
cen zbóż i roślin oleistych, których zarówno Ukraina, jak 
i Rosja są znaczącymi eksporterami, m.in. pszenicy, 
kukurydzy oraz rzepaku. ”

„Z drugiej jednak strony nietrudno zauważyć, że sankcje 
nie są dość skuteczne, aby doprowadzić do zakończenia 
wojny w krótkim czasie.”
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spodarczą Rosji, która z kolei stanowi jedną  
z ważnych przyczyn niepowodzeń militar-
nych armii rosyjskiej na Ukrainie. Załamanie 
się gospodarki rosyjskiej postępuje i będzie 
dalej się pogłębiać i nie można wykluczyć, że 
to sankcje wraz z innymi czynnikami gospo-
darczymi przesądzą o utrzymaniu niepodle-
głości Ukrainy.

Wpływ wojny na równowagę 
rynkową i międzynarodową 
współpracę gospodarczą

Po pięciu tygodniach od rozpoczęcia agresji 
jest oczywiste, że wojna przyczynia się do 
zachwiania równowagi i znacznych wahań 
cen na rynkach wielu produktów. Dobrym 
przykładem jest rynek surowców żywnościo-
wych. Ukraina nazywana jest „spichlerzem 

świata”. Przez wojnę wielu ukraińskich rol-
ników nie może obsiać pól i zebrać zbiorów. 
Analitycy Goldman Sachs spodziewają się, że 
„na rynku zbóż czeka nas największy szok od 
półwiecza”.

Można postawić pytanie – jakie koszty tej 
wojny czekają nas w najbliższych tygodniach 
i miesiącach? Jest prawie pewne, że dalej bę-
dzie drożeć żywność m.in. na skutek ogra-
niczeń produkcji i dostaw z Rosji i Ukrainy. 
Prawdopodobnie następstwem wojny może 
być również silny i trwały wzrost cen zbóż  
i roślin oleistych, których zarówno Ukraina, 
jak i Rosja są znaczącymi eksporterami, m.in. 
pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku. Ponadto 
wojna w Ukrainie poprzez wzrost cen gazu 
może doprowadzić do dalszego wzrostu cen 
nawozów. Wyższe ceny nawozów również 
będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin 
oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnie-
nia opisanego wyżej mechanizmu odchyleń 
od równowagi wynikających przede wszyst-
kich z szoków po stronie podażowej gospo-
darki. Jako zwiastun tego, co się może zda-
rzyć, niech służy informacja, że Egipt już 
wprowadził ceny urzędowe na chleb, co jest 
bezpośrednim skutkiem załamania dostaw 
pszenicy z Ukrainy.

Podobne zakłócenia równowagi dotyczą tak-
że rynku surowców energetycznych, w tym 
w szczególności rynku ropy naftowej, gazu 
ziemnego i węgla kamiennego. Dobrą eg-
zemplifikację następstw wojny dla rynku pol-
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skiego mogą stanowić niespotykane w histo-
rii ceny paliw, mimo obowiązywania tarczy 
antyinflacyjnej. Zakres konsekwencji będzie 
zależał od tego, jak długo potrwa ta wojna 
i czym się zakończy. Surowce energetyczne 
i energia będą najpewniej drożeć – to jest 
cena, jaką świat zapłaci za tę wojnę. Rozło-
żona w czasie rezygnacja z dostaw rosyjskich, 
która jest prawdopodobna, będzie prowadzić 
do zmiany kierunków zaopatrzenia, które 
niestety w tendencji są droższe.

Co ważniejsze, istnieją uzasadnione obawy, 
że turbulencje podaży i popytu mogą doty-
czyć w przyszłości wielu międzynarodowych 
rynków branżowych, w tym także tych, któ-
rych stopień zależności od zaopatrzenia pły-
nącego z Rosji i Ukrainy nie jest szczególnie 
wysoki.

Kolejnym ważnym zagadnieniem z punktu 
widzenia gospodarki polskiej są konsekwen-
cje naszego położenia geopolitycznego dla 
rozwoju międzynarodowej współpracy go-
spodarczej. Jesteśmy bliskim sąsiadem Ukra-
iny, obok mamy Białoruś, która jest uległa 
Władimirowi Putinowi, a ponadto graniczy-
my z obwodem kaliningradzkim.

W tym kontekście można stawiać pytania – 
czy to się odbije na tzw. wiarygodności inwe-
stycyjnej Polski? Czy inwestorzy z zachodu 
nie będą się obawiać, że lokowanie tu pienię-
dzy nie jest dobrym rozwiązaniem?

Nie ulega wątpliwości, że położenie geopoli-
tyczne Polski jest istotnie dużym wyzwaniem 
– z jednej strony możemy z niego odnosić 
określone korzyści, stanowi więc dla nas 
szansę; z drugiej jednak strony nie można 
wykluczyć negatywnego wpływu lokalizacji 
na skłonności inwestorów zagranicznych. 
Zresztą doraźnie na krótką metę możemy to 
odczuć chociażby na podstawie notowań zło-
tego w stosunku do euro czy dolara w okre- 
sach kryzysowych – to daje się zauważyć  
w odniesieniu do krótkookresowych inwe-
stycji finansowych na rynku polskim. Długa 
meta, a więc zagraniczne inwestycje bezpo-
średnie rządzą się jednak innymi regułami i tu-
taj wiele zależy od sposobu zakończenia agre-
sji i zbudowania nowego ładu powojennego. 

Podjęte w tym tekście zagadnienia stanowią 
zaledwie egzemplifikację „gorących” proble- 

mów ekonomicznych spowodowanych wybu- 
chem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Inne przy-
kłady ważnych kwestii to wpływ wojny na 
rozwój procesów inflacyjnych, znaczenie exo- 
dusu uchodźców wojennych z Ukrainy dla 
polskiego rynku pracy oraz następstwa woj-
ny dla kształtowania i funkcjonowania łań-
cuchów dostaw, a także implikacje wojny 
ukraińsko-rosyjskiej dla przystąpienia Polski 
do strefy euro. Problematyka ta jest tak do-
niosła i rozległa, że zasługuje niewątpliwie na 
podjęcie jej w osobnym opracowaniu.

„Jednym z efektów niesprowokowanej napaści Rosji 
na niepodległe państwo ukraińskie są turbulencje daleko 
wykraczające poza te dwa państwa, prowadzące do powstania 
ubocznych negatywnych skutków dla prawidłowego
funkcjonowania systemu bezpieczeństwa światowego, a także 
dla normalnego funkcjonowania gospodarki światowej.”
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Metoda e-odkrywania szansą na 
szybkie i skuteczne wykrycie 
nadużyć w firmie
Zarządzanie przedsiębiorstwem (firmą) w dobie dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji stanowi coraz większe 
wyzwanie. Większość informacji powstaje w formie elektronicznej, a „papier” staje się jedynie jej niezbędnym 
uzupełnieniem. Korespondencja mailowa, komunikatory, wiadomości głosowe, dokumentacja finansowa, 
umowy, przelewy oraz inne operacje finansowe w ponad 90 % powstają w formie elektronicznej, 
co zdecydowanie utrudnia zarządzanie informacją w firmie, a kontrola nad tymi informacjami, 
nieuprawnionym wypływem czy też wykorzystaniem, staje się coraz trudniejsza.

Przy tak ogromnej i stale narastającej ilości in-
formacji w płaszczyźnie cyfrowej coraz trud- 
niej jest sprawować kontrolę nad tym, co 
dzieje się w naszych firmach i wymaga to od 
właścicieli coraz większych nakładów cza-
su. Cyfryzacja otwiera drzwi potencjalnym 
sprawcom znajdującym się w naszych orga-
nizacjach do dokonywania coraz częstszych 
nadużyć, gdyż wydaje im się, że ich nieuczci-
we działania nie będą widoczne w takim gą- 
szczu informacji.

Z opublikowanych w 2018 r. przez PWC ba-
dań wynika, że 50% polskich przedsiębiorców 
przyznaje, że doświadczyło nadużyć w cią- 
gu ostatnich dwóch lat. Z czego aż 55% tych 
nadużyć zostało popełnionych przez osoby  
z firmy. Oznacza to, że co druga firma w Pol-
sce jest ofiarą nadużyć, a co drugie nadużycie 
jest wynikiem nieuczciwych działań pracow-
ników tych firm.

Te zatrważające statystki skłaniają do refle- 
ksji, jak zapobiegać takim działaniom, jak 
wykryć je szybko i skutecznie w gąszczu in-
formacji rozproszonych w naszych firmach. 
A co najistotniejsze jak to zrealizować, aby 
ponieść jak najmniejszą stratę.

Nawet w sytuacji, kiedy organizacja posiada 
komórkę audytu wewnętrznego bądź kon-
troli wewnętrznej, bez wsparcia tradycyjnych 
metod audytu nowoczesnymi narzędziami 
bądź metodami, istnieje mała szansa na wy-
krycie przez audytorów czy kontrolerów po-
ważnych nadużyć w firmie. 

Co może ograniczyć skuteczność 
procesów audytu wewnętrznego  
i jak temu zapobiec?

Metody i narzędzia jakimi posługują się au-
dytorzy wewnętrzni jak i zewnętrzni podczas 
przeprowadzania audytów w polskich firmach, 
oparte są najczęściej na tradycyjnych sposo-
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Audytor wewnętrzny, audytor śledczy, biegły sądowy, ekonomia śledcza, właściciel firmy Audit4You

bach analiz i pozyskiwania informacji. Badają 
oni głownie przestrzeganie procedur w orga- 
nizacji, ustalają odchylenia od standardów 
w analizowanych procesach bądź sprawdza- 
ją pojedyncze nietypowe zdarzenia wymaga-
jące uwagi.

Metody te są jak najbardziej adekwatne do 
przeprowadzania audytów zgodności działa-
nia z przepisami bądź procedurami, audytów 
efektywności bądź gospodarności w przed- 
siębiorstwach. Jednak nie są już tak skuteczne 
w wykrywaniu nadużyć bądź fraudów, gdzie 
bardzo często mamy do czynienia z niestan- 
dardowymi działaniami oraz bardzo inteli- 
gentnymi mechanizmami nie pozostawiają-
cymi „tradycyjnych” śladów a fraudy i nad-
użycia wykrywane są najczęściej przypadko-
wo. Warto więc rozważyć uzupełnienie pracy 
audytorów metodami i narzędziami adekwa- 
tnymi do systemowego wykrywania tego, co 
naprawdę dzieje się w firmie. W cyfrowym 
świecie nic nie ginie, zawsze pozostaje jakiś 
ślad, a kluczowe informacje dla wykrycia nad-
użyć mogą znajdować się w rozproszonych 
źródłach tj. wiadomościach e-mail, komuni- 
kacji cyfrowej lub w skasowanych plikach.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na 
fakt, że metodologia działania e-Discovery 
jest procesem wymagającym ale dokładnym, 
wymaga odpowiednich narzędzi programo-
wych, infrastruktury oraz wiedzy ekspertów z 
różnych dziedzin. Dlatego skorzystanie z tech-
nologii e-Discovery jest niezastąpionym spo- 
sobem dla pozyskania informacji spośród 
wielomilionowych danych cyfrowych będą-
cych w posiadaniu firmy.

skuteczne wykrywanie nadużyć

Czym jest metoda badania e-Discovery w pro- 
cesie wykrywania nadużyć? Można powie-
dzieć, że jest sposobem na poszukiwanie 
przysłowiowej „igły w stogu siana”. Ogólnie 

rzecz biorąc, e-Discovery to proces badaw-
czy polegający na gromadzeniu informacji  
z komputerów, sieci, oprogramowania, sprzę-
tu, komputerowych urządzeń peryferyjnych 
oraz każdego elementu zawierającego dane 
elektroniczne. Za pomocą odpowiedniego na- 
rzędzia informatycznego do analiz e-Disco-
very audytorzy mają możliwość przeprowa-
dzenia takiego procesu, który pozwoli na zlo-
kalizowanie, zgromadzenie i zorganizowanie 
istotnych informacji przechowywanych elek-
tronicznie w firmie.

E-Discovery to proces, który obejmuje wiele 
etapów i wymaga bardzo dobrej współpra-
cy audytorów z informatykiem, księgowym 
oraz radcą prawnym. Kluczowa dla odniesie-
nia sukcesu, jest również ścisła współpraca  
z zarządem bądź radą nadzorczą.

Efektem zastosowania oprogramowania e-Dis- 
covery jest skrócenie czasu analizowania do-
kumentów oraz zminimalizowanie kosztów 
i zaangażowania zasobów firmy w celu uzy-
skania odpowiednich informacji jako danych 
wyjściowych. Oprogramowanie przeznaczo-
ne do analiz e-Discovery zapewnia lepszy i szy- 
bszy proces uzyskiwania wyników w porów- 
naniu z tradycyjnym wykrywaniem „ręcz-
nym”. Tradycyjne podejście do odkrywania 
zajmuje dużo czasu, pieniędzy i zasobów 
kadrowych na przetworzenie informacji i ze-
branie odpowiednich dowodów.

Przykład: W Firmie X podejrzewano nieupraw-
niony wypływ środków pieniężnych z jednego z 
działów zakupów do Kontrahenta Y, z którym 
od wielu lat współpracuje firma X.

Zarząd pozyskał tę informację ze źródeł oso-
bowych wewnętrznych oraz zarządził audyt 
audytorowi zatrudnionemu w tej firmie aby 
wyjaśnić sprawę. Audytor zbadał dokumenta-
cję dotyczącą kontrahenta Y w ostatnich kilku 
miesiącach na próbie 50%, mimo to tradycyjna 
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metoda badania zamówień, faktur, transakcji 
płatniczych nie wykazała żadnych nieprawidło-
wości. Wszystkie dokumenty zostały prawidłowo 
sporządzone, płatności dokonane w określonych 
umowami terminach oraz na odpowiednie ra-
chunki bankowe kontrahenta, wszystko zgod-
nie z zawartymi umowami oraz procedurami 
obowiązującymi w Firmie X. Pomimo rzetelnie 
przeprowadzonego audytu, audytor nie miał 
podstaw do jakichkolwiek wątpliwości dotyczą-
cych zaistnienia potencjalnego nadużycia. 

Jednak Zarządowi Firmy X nie dawała ta spra-
wa spokoju i zatrudnił zewnętrznych audytorów 
śledczych w celu rozwiania wszelkich wątpliwo-
ści. Na zlecenie Zarządu audytorzy śledczy przy 
współpracy z informatykami śledczymi dokonali 
analizy informacji elektronicznych znajdujących 
się na komputerach, telefonach i innych urządze-
niach pracowników działu zakupu, w którym 
rzekomo miało miejsce nadużycie. Audytorzy po-
siłkując się wywiadami z pracownikami, zasto-
sowali metodę wyszukiwania informacji wg słów 
kluczowych w wielomilionowym gąszczu cyfro-
wych zapisów z wykorzystaniem w tym procesie 
metody oraz narzędzi e-Discovery. Następnie po-
wiązali te informacje z innymi ważnymi zdarze-
niami mającymi miejsce w Firmie X oraz z wcze-
śniej sprawdzaną przez audytora wewnętrznego 
dokumentacją dotyczącą Kontrahenta Y. Co wy-
kazała analiza? Dwóch pracowników Firmy X 
od kilku miesięcy było w zażyłym kontakcie  
z pracownikiem działu sprzedaży Kontrahenta 
Y, który regularnie dokonywał fikcyjnych za-
mówień w Firmie X, za które pracownicy Firmy 
X dokonywali płatności. W wyniku ich działań  
z Firmy X wypłynęło ok. 400 tys. zł. Wcześniej-
sze wykrycie tego procederu przez audytorów 
wykorzystujących jedynie tradycyjne metody 
audytu przy ograniczonym czasie, było bardzo 
mało prawdopodobne, gdyż osoby dokonujące 
oszustwa doskonale znały zasady i procedury 
obowiązujące w Firmie X i dobrze wiedziały jak 
zacierać ślady i przygotowywać dokumentację 
nie budzącą podejrzeń. 

natychmiastowa informacja 
dla audytorów, prawników,  
managerów, zarządów i rad 
nadzorczych. 

Obecny stopień cyfryzacji współczesnych pol- 
skich firm będzie wpływał na zwiększenie 
skali korzystania z usług e-Discovery w na-
szym kraju. Dlaczego?  Ponieważ:
• elektroniczne wykrywanie informacji jest 
ogromnym wyzwaniem oraz szansą dla ma-
nagerów, zarządów oraz rad nadzorczych 
polskich firm do sprawowania przez nich 
skutecznego i efektywnego nadzoru oraz kon- 
troli, a do tego potrzebna jest szybka i wiary-
godna informacja;
• wykorzystanie metod e-Discovery jest co-
raz częściej przydatne w toczących się po-
stępowaniach sądowych, jako wsparcie dla 
prawników w poszukiwaniu ewentualnych 
dowodów lub innych dokumentów istotnych 

dla sprawy;
• metoda e-Discovery może być również wy-
korzystywana do sprawowania nadzoru przez 
zarząd firmy nad rozproszonymi terytorialnie 
oddziałami lub też podległymi spółkami czy 
innymi podmiotami;
• jest także niezastąpiona dla audytorów i mo-
że być doskonałym uzupełnieniem dotychcza-
sowych metod stosowanych w audycie. 

W Stanach Zjednoczonych od wielu lat po-
siadanie, w określonych rodzajach firm, poli-
tyki zarządzania informacją e-Discovery jest 
obowiązkowe. Wynika to z wprowadzenia 
szeregu przepisów związanych z konieczno- 
ścią tworzenia dokumentacji i sposobów ra-
portowania oraz prowadzenia działań nad-
zorczych przez odpowiednie organy.

Krótko mówiąc e-Discovery umożliwia wy-
szukanie dokumentów znajdujących się w du- 
żych nieustrukturyzowanych zbiorach da-
nych nawet wtedy, kiedy nie wiemy jak te 
dokumenty wyglądają ani ile ich jest. Tech-
nologia ta umożliwia zarówno wyszukanie po- 
jedynczego zdarzenia, jak również pozwala 
dokonać analizy zdarzeń na linii czasu łącząc 
ze sobą informacje pochodzące z różnych 
źródeł. Dzięki temu nierzadko zapewnia nie-
zbędne informacje do podejmowania waż- 
nych decyzji w organizacjach jednocześnie 
eliminując czasochłonny proces ręcznego 
przeglądania dokumentów.

inne możliwości analizy danych 

Znane i skutecznie wykorzystywane w świe-
cie metody stają się coraz bardziej doceniane 
również w Polsce. Jedną z nich jest opisana  
w niniejszym artykule analiza danych metodą 
e-Discovery, która stopniowo rozwija się i zdo-
bywa nowych zwolenników w naszym kraju.  

Najczęściej sięgają po nią śledczy w postę-
powaniach gospodarczych, w ograniczonym 
zakresie niektóre instytucje kontroli podczas 
postępowań kontrolnych, jak również duże 
kancelarie prawne w zakresie przygotowania 
materiału dowodowego dla prowadzonych 
przez nie postępowań sądowych.

Niewątpliwie jest to metoda, która odpowie- 
dnio zaimplementowana i stosowana w okre- 
ślonych rodzajach instytucji, takich jak: in-
stytucje z szeroko pojętego wymiaru sprawie-
dliwości, sprawujące ustawowy nadzór nad 
Spółkami Skarbu Państwa czy instytucje w ob- 
szaru ochrony zdrowia mogła by przynieść 
wiele wymiernych korzyści. Przykładowo ko-
rzyścią taką może być zmniejszenie kosztów 
prowadzonych spraw dzięki skróceniu czasu 
trwania postępowań, skróceniu czasu analizy 
materiału przez biegłych itp. 

Polska staje się krajem coraz bardziej rozwi-
niętym społecznie i gospodarczo, w którym 
korzystanie z nowoczesnych technologii cy-

frowych w rożnych dziedzinach gospodarki 
oraz życia publicznego staje się normą. W ob- 
szarze wykrywania nadużyć i fraudów w fir-
mach, wykrywania przestępstw gospodar-
czych jak również sprawowania skutecznej 
kontroli i nadzoru, zauważalny jest trend 
wskazujący na wzrost zamawianych usług 
analiz, doradztwa i audytu z wykorzystaniem 
metody e-Discovery, co zapewne wkrótce sta- 
nie się również normą. Audytorzy i anality-
cy Audit4You od kilku lat z powodzeniem 
wspierają swoich klientów wykorzystując me-
todę e-Discovery w swojej codziennej pracy.

Źródła:1-https://www.americanbar.org/groups/litigation/
committees/business-torts-unfair-competition/practi-
ce/2018/tips-for-e-discovery-search-technologies-part-1/, 
2-http://essay.utwente.nl/82552/1/Pebesma_MA_EEMCS.
pdf, 3-https://magazine.arma.org/wp-content/uploads/
simple-file-list/2017_06_IM_upfront_news.pdf, 4-https://
www.justice.gov/atr/e-discovery-initiatives-antitrust-di-
vision, 5-https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/bada-
nie-przestepczosci-gospodarczej-2018-raport-pwc.html, 
6-e-Discovery For Dummies  by Linda Volonino and Ian 
Redpath e-discovery consultants, 7-Assessing the Capability 
of e-Discovery Software Tools; Chirag Vaidya, 8-GradDip-
CIS, AUT University, Auckland, New Zealand.

Barbara Ciemała

Właścicielka firmy Audit4You, audy- 
torka wewnętrzna, kontrolerka i bie- 
gła sądowa z zakresu ekonomii śled- 
czej.  Pomogła setkom przedsiębiorców 
uniknąć poważnych nadużyć w fir-
mach oraz uchroniła ich od wielomi-
lionowych strat. Wydała szereg opinii 
w zakresie nadużyć gospodarczych 
oraz pomogła w identyfikacji wielu 
zagrożeń i ryzyk w przedsiębiorstwach 
i instytucjach publicznych. W swojej 
ponad 25 letniej praktyce zawodowej 
nabywała wiedzę i doświadczenie jako 
wieloletnia audytorka i kontrolerka 
takich organów państwowych jak Naj- 
wyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli 
Skarbowej, Kontrola w administracji 
rządowej - Urząd Wojewódzki, Kance- 
laria Prezesa Rady Ministrów. Współ- 
twórca ustawy o kontroli w admini-
stracji rządowej, ekspert w zakresie 
kontroli finansowej i rachunkowości 
spółek oraz podmiotów publicznych, 
prekursor zmian w kontroli z ramie-
nia organów centralnej administracji 
rządowej, zarządzając zespołami pro-
fesjonalnych kontrolerów w admi-
nistracji rządowej, ekspert ds. księ-
gowości śledczej. Prowadzi również 
swój tematyczny kanał na YouTube 
„Biznes Pod Lupą”.
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Gospodarcze rykoszety wojny 
w Ukrainie
Kirgistan, tadżykistan i Mołdawia wpadną w tym roku w recesję, a wszystkie inne kraje naszego regionu, 
nie tylko w bliskiej odległości od wojny, silnie odczują gospodarcze konsekwencje napaści rosji na ukrainę. 
Ekonomiczne zależności nie ograniczają się do paliw i zbóż.

Jeszcze w styczniu 2022 r. Bank Światowy 
przewidywał, że gospodarki naszego regio-
nu osiągną średnio 3 proc. tempo wzrostu 
gospodarczego. Do owego „naszego” regionu 
dość zawiła kategoryzacja tej organizacji zali-
cza 23 kraje Europy Środkowej (w tym Polskę 
i Węgry) oraz Wschodniej (m.in. Rumunię 
i Bułgarię), Bałkanów (m.in. Serbię), liczne 
kraje wchodzące niegdyś w skład ZSRR. 
Oprócz Rosji, Ukrainy i Białorusi znajdują 
się w tej grupie także państwa położone za 
Kaukazem i w centralnej Azji, ale bez Turk-
menistanu (być może dlatego, że brakuje 
stamtąd danych), a nawet Turcja.

Gdyby nie brak w tym gronie państw bałtyc-
kich można byłoby powiedzieć, że wszystkie te 
kraje łączą słabo zawoalowane rosyjskie pre-
tensje, czy eufemistycznie określając – ocze- 
kiwania, rodem z czasów nie tylko ZSRR, ale 
jeszcze wcześniejszej imperialnej Rosji. Łączą 
je także znaczące gospodarcze współzależno-

ści, które nie ograniczają się jedynie do rosyj-
skich dostaw surowców energetycznych, czę-
ściowo jedynie hamowanych z powodu słabo 
szczelnego embarga na ich kupno z powodu 
napaści Rosji na Ukrainę.

Rosja, a w mniejszym stopniu także Ukraina, 
jest dla tak zakreślonego „naszego” regionu 
znaczącym uczestnikiem łańcuchów dostaw 
łączących kolejne fazy biznesowej aktyw-
ności począwszy od wydobycia kopalin po 
zakupy dokonywane przez detalicznych kon-
sumentów. Duży jest zwłaszcza udział Rosji 
w produkcji i eksporcie rozmaitych półpro-
duktów mineralnych, metalowych i chemicz-
nych, bez których trudno szybko się obyć 
dalszym producentom w innych krajach. Ro- 
sja jest też, czy raczej była dotychczas, po-
ważnym źródłem wpływów walutowych i ka- 
pitału dla uzależnionych przez nią pod wzglę- 
dem finansowym i gospodarczym krajów cen- 
tralnej Azji.

Zwraca na to uwagę raport Europe and Cen-
tral Asia Economic Update, Spring 2022: War 
in the Region wydany tuż przed wiosennym 
szczytem Banku Światowego i MFW. Według 
najnowszych ocen ekspertów Banku Świato-
wego gospodarki 23 krajów naszego regionu 
skurczą się w tym roku o 4,1 proc. Jeszcze w sty- 
czniu spodziewany był ich wzrost o 3,1 proc. 

W stracie tej największy udział ma spodzie-
wany ponad 45 proc. ubytek PKB w przypad-
ku zaatakowanej i niszczonej przez rosyjskie 
wojska Ukrainy. Straty te przypuszczalnie 
bę-dą jednak większe. W opinii Polskiego In-
stytutu Ekonomicznego prognoza ta jest za-
chowawcza. Z powodu trwającej wciąż wojny 
jej gospodarcze skutki – o czym pisaliśmy już  
w Obserwatorze Finansowym – są nadal tru- 
dne do policzenia.

Raport Banku Światowego – przy wszystkich 
zastrzeżeniach – pozostaje jednak nadal naj- 
świeższym punktem odniesienia w ocenach 
skutków gospodarczych wojny za naszą wscho- 
dnią granicą. Wedle niego drugą w kolej- 
ności jeśli chodzi o ujemne skutki jest sama 
gospodarka rosyjska. Zamiast oczekiwanego 
jeszcze w styczniu skromnego wzrostu PKB 
Rosji o 2,4 proc., spodziewać się należy spad-
ku o 11,2 proc. Wojna w regionie boleśnie 
dotknie także gospodarkę Białorusi, która 
skurczy się w tym roku o 6,5 proc. Recesja 
i tak nie ominęłaby białoruskiej gospodarki, 
ale wedle wcześniejszych ocen miała ona być 
znacznie płytsza. Bank Światowy przewidy-
wał trzy miesiące temu, że wyniesie ona je-
dynie 2,8 proc.

Ujemne ekonomiczne skutki wojny silnie 
dotkną i innych bliższych oraz dalszych są-
siadów Rosji i Ukrainy. To konsekwencja 
rozlicznych gospodarczych więzi w naszym 
regionie. Ich wyrazem są wyniki i geografia 
handlu zagranicznego, a także przepływu ka-
pitału. Z danych Banku Światowego wynika, 
że najsilniej od importu z Rosji uzależniona 
jest gospodarka Białorusi. 54,5 proc. importu 

MAKroEKonoMiA
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gdzie też jednak nastąpi osłabienie wzrostu  
w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. 

Trudno w obecnym czasie o bardziej długo-
terminowe prognozy, ale wedle ocen Banku 
Światowego w przyszłym roku gospodarka 
naszego, obejmującego 23 kraje regionu, może 
wzrosnąć o 2,5 proc. Prognoza dotycząca Pol-
ski mówi o 3,6 proc. tempie wzrostu w 2023 r., 
co jest nieco nawet optymistyczniejszym 
spojrzeniem niż jeszcze kilka miesięcy temu.  
W styczniu Bank Światowy zakładał przyszło-
roczny wzrost polskiej gospodarki o 3,4 proc.

Jest jednak jeszcze znacznie bardziej pesy-
mistyczny scenariusz – przedłużającego się 
okresu wojny. Zgodnie z nim PKB Ukrainy 
zmaleje w tym roku nie „tylko” o 45,1 proc., 
ale aż o 75 proc. Gospodarka kraju agresora – 
Rosji zmaleje w takiej sytuacji w tym roku nie 
o 11,2 proc., ale o ponad jedną piątą.

Zgodnie z tym znacznie gorszym scenariu-
szem gospodarki naszego regionu skurczą się 
w tym roku o 8,7 proc. W 2023 r. – mała nuta 
optymizmu – ponownie zaczną się rozwijać, 
osiągając 2,1 proc. tempo wzrostu gospodar-
czego.

do tego kraju trafia tam z Rosji. W pierw-
szej dziesiątce najbardziej uzależnionych od 
importu z Rosji gospodarek jest także Kaza- 
chstan, Armenia, Kirgistan i Mongolia. Biało- 
ruś, Armenia i Kirgistan, a także Gruzja na-
leżą też do krajów, których eksport w dużej 
mierze także trafia do Rosji.

Bardzo różny jest charakter i struktura regio-
nalnych związków gospodarczych. Kluczową 
w nich rolę ma eksport rosyjskiej ropy i gazu 
ziemnego. Innym surowcowym towarem eks- 
portowym i importowym w regionie są me-

tale – miedź oraz aluminium – i wykonane  
z nich półprodukty. Podobnie jest z wyrobami 
chemicznymi. Kazachstan jest np. najwięk-
szym importerem rosyjskich produktów i pół- 
produktów wielkiej chemii. Aż 40 proc. jej 
wartości to nawozy sztuczne, których eks-
port w większości trafia tam, gdzie trafiały 
one za czasów ZSRR, a później do krajów 
Wspólnoty Niepodległych Państw. Trwałość 
tych dawnych więzi powoduje, że dwie trze-
cie nawozów importowanych przez Białoruś, 
Mołdawię, a także przez Mongolię pochodzi 
wciąż z Rosji.

Handel z Rosją ma kluczowe znaczenie dla 
wielu sąsiadujących z nią krajów nie tylko 
w przypadku surowców. Dla Gruzji, Moł-
dawii, Uzbekistanu, czy Tadżykistanu Rosja 
jest istotnym rynkiem zbytu eksportowanej 
żywności, napojów, wyrobów przemysłu lek- 
kiego. Eksport ten obecnie maleje. Jego war-
tość uzależniona jest od siły nabywczej kon-
sumentów rosyjskich, a ta maleje.

Innym istotnym źródłem wzrostu gospo-
darczego w takich krajach jak Tadżykistan, 
czy Kirgistan są przepływy finansowe z Ro-
sji wynikające z zatrudniania tam, głównie 
na budowach, taniej siły roboczej z krajów 
centralnej Azji. Bank Światowy ocenia, że 
indywidualne przelewy z Rosji tworzyły do-
tychczas aż 10 proc. ich PKB. W przypadku 
Tadżykistanu i Kirgistanu udział ten sięgał 
nawet 30 proc. PKB.

Niebagatelnym źródłem wzrostu gospodar-
czego była dotychczas także turystyka. W na-

szym regionie największym tego beneficjen-
tem (a obecnie „stratnym”) będzie Turcja. 
Prawdopodobnie z tego właśnie powodu, aby 
zmniejszyć spodziewane straty wynikające  
z ubytku turystów z Rosji, a także Ukrainy, Tur-
cja zapowiada zniesienie obowiązku posiada-
nia paszportów przez turystów m.in. z Polski. 

Biorąc pod uwagę te i wiele dalszych uwa-
runkowań (m.in. skutki wzrostu inflacji, 
zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego) 
eksperci Banku Światowego spodziewają się, 
że trzem gospodarkom naszego regionu – 
Kirgistanu, Tadżykistanu i Mołdawii – nie 
uda się w tym roku uniknąć recesji. Ocena 
ta bazuje na ekonometrycznych założeniach 
wypracowanych przez Uniwersytet w Oxfor-
dzie (Global Econometric Model). Polska 
gospodarka, wedle tych założeń, zwolni tem- 
po rozwoju do 3,9 proc., wobec 4,8 proc. 
spodziewanych jeszcze w styczniu 2022 r. 
Najwyższym tempem rozwoju będą mogły  
w tym roku cieszyć się Węgry (4,2 proc.), 

„Ujemne ekonomiczne skutki wojny silnie dotkną i innych 
bliższych oraz dalszych sąsiadów Rosji i Ukrainy. To 
konsekwencja rozlicznych gospodarczych więzi w naszym
regionie. Ich wyrazem są wyniki i geografia handlu 
zagranicznego, a także przepływu kapitału.”
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Podatkowe aspekty braku 
zapłaty należności 
Problematyka nieopłaconych należności wiąże się również z kwestiami podatkowymi. Co do zasady bowiem, 
fiskusa nie obchodzi niestety czy otrzymaliśmy należność za wyświadczoną przez nas usługę albo sprzedany 
towar - podatek zapłacić musimy w większości przypadków już w momencie sprzedaży. 

vAt należny z góry 

Moment, w którym jednostka musi opłacić 
VAT to zasadniczo 25ty kolejnego miesiąca, 
po którym powstał obowiązek podatkowy. 
Generalnie, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz.U.2022.931, dalej: „ustawa 
o VAT”), obowiązek podatkowy powstaje  
z chwilą dokonania dostawy towarów lub wy-
konania usługi. Przepisy zawierają też liczne 
wyjątki (np. moment wystawienia faktury, ko- 
niec okresu rozliczeniowego). Tylko mały po- 
datnik może wybrać metodę rozliczeń pole-
gającą na tym, że obowiązek podatkowy w od-
niesieniu do dokonywanych przez niego do-
staw towarów i świadczenia usług powstaje: 

1) z dniem otrzymania całości lub części za-
płaty - w przypadku dokonania dostawy towa-
rów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, 
2) z dniem otrzymania całości lub części zapła-
ty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wy-
dania towaru lub wykonania usługi - w przy- 
padku dokonania dostawy towarów lub świad- 
czenia usług na rzecz podmiotu innego niż 
podatnik. 

Konieczne jest tu jednak zawiadomienie na 
piśmie naczelnika urzędu skarbowego w ter-
minie do końca miesiąca poprzedzającego 
okres, za który będzie stosował tę metodę, zwa-
ną „metodą kasową” (art. 21 ustawy o VAT).  

Co gdy klient nie płaci? 

Jak wspomniano, pozostali podatnicy, nieza-
leżnie od otrzymania płatności, muszą VAT 
opłacić nawet z własnych środków. Ten me-
chanizm nieco koryguje tzw. ulga na złe długi. 
Wprowadza ją dla VAT art. 89a ust.1 i następ-
ne ustawy o VAT.  Zgodnie z tym przepisem, 
podatnik może skorygować podstawę opo-
datkowania oraz podatek należny z tytułu do-

Joanna Rudzka
Doradca Podatkowy 

stawy towarów lub świadczenia usług na te-
rytorium kraju w przypadku wierzytelności, 
których nieściągalność została uprawdopo-
dobniona. Korekta dotyczy również podsta-
wy opodatkowania i kwoty podatku przypa-
dającej na część kwoty wierzytelności, której 
nieściągalność została uprawdopodobniona. 

Nieściągalność wierzytelności uważa się za 
uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wie-
rzytelność nie została uregulowana lub zby-
ta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od 

dnia upływu terminu jej płatności określone-
go w umowie lub na fakturze (ust. 1a).

Ulgę stosuje się w przypadku gdy spełnione 
są następujące warunki:
• na dzień poprzedzający dzień złożenia de-
klaracji podatkowej, w której dokonuje się 
korekty, wierzyciel jest podatnikiem zareje-
strowanym jako podatnik VAT czynny,
• od daty wystawienia faktury dokumentu-
jącej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc 
od końca roku, w którym została wystawiona. 

ulga w przypadku konsumentów

W przypadku dostawy towaru lub świadcze-
nia usług dokonanych na rzecz podmiotu 
innego niż podatnik VAT czynny, korekta 
może zostać dokonana, jeżeli:
1) wierzytelność została potwierdzona pra-
womocnym orzeczeniem sądu i skierowana 

na drogę postępowania egzekucyjnego lub
2) wierzytelność została wpisana do rejestru 
długów prowadzonego na poziomie krajo-
wym, lub
3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość kon-
sumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Kiedy korekta?

Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, 
w którym nieściągalność wierzytelności uzna- 
je się za uprawdopodobnioną, pod warun-

kiem że do dnia złożenia przez wierzyciela 
deklaracji podatkowej za ten okres wierzy-
telność nie została uregulowana lub zbyta  
w jakiejkolwiek formie.

Konsekwencje późniejszego 
otrzymania zapłaty

Jednak, należy pamiętać, że w przypadku gdy 
po złożeniu deklaracji podatkowej, w której 
dokonano korekty należność została ure-
gulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, 
wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia 
podstawy opodatkowania oraz kwoty poda- 
tku należnego w rozliczeniu za okres, w któ-
rym należność została uregulowana lub zby-
ta. W przypadku częściowego uregulowania 
należności, podstawę opodatkowania oraz 
kwotę podatku należnego zwiększa się w od-
niesieniu do tej części.

„Niestety, przepisy podatkowe faworyzują stronę dłużnika, 
który to wśród warunków odliczenia VAT od faktury nie 
znajdzie wymogu jej zapłacenia wierzycielowi (z pewnymi 
wyjątkami).”
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skutki dla dłużnika

Niestety, przepisy podatkowe faworyzują stro- 
nę dłużnika, który to wśród warunków od-
liczenia VAT od faktury nie znajdzie wymo-
gu jej zapłacenia wierzycielowi (z pewnymi 
wyjątkami). Natomiast, pamiętać należy, że 
wierzyciel informuje o zastosowaniu przez 
niego ulgi na złe długi właściwego dla niego 
naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji 
podatkowej, w której dokonuje tej korekty.

Co więcej, na mocy art. 89b ust. 1 ustawy  
o VAT, w przypadku nieuregulowania należ-
ności wynikającej z faktury dokumentującej 
dostawę towarów lub świadczenie usług na 
terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia 
upływu terminu jej płatności określonego  
w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obo-
wiązany do korekty odliczonej kwoty podat-
ku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za 
okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upły-
wu terminu płatności określonego w umo- 
wie lub na fakturze.

Dłużnik nie musi zwracać VAT jeżeli uregu-
luje należność najpóźniej w ostatnim dniu 
okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 
90 dzień od dnia upływu terminu płatności 
tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania na-
leżności w terminie 90 dni od dnia upływu 
terminu jej płatności określonego w umowie 
lub na fakturze, korekta dotyczy podatku na-
liczonego przypadającego na nieuregulowa-
ną część należności. 

W przypadku uregulowania należności po 
dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do 
zwiększenia kwoty podatku naliczonego w roz- 
liczeniu za okres, w którym należność uregu-
lowano, o kwotę podatku. W przypadku czę-
ściowego uregulowania należności podatek 
naliczony może zostać zwiększony w odnie-
sieniu do tej części.

Podatki dochodowe 

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w po-
datkach dochodowych.

Zgodnie z art.  18f  ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- 
nych (Dz.U.2021.1800, dalej „ustawa o CIT”), 
podstawa opodatkowania:
1) może być zmniejszona o zaliczaną do 
przychodów należnych wartość wierzytelno-
ści o zapłatę świadczenia pieniężnego w ro- 
zumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdzia-
łaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie 
została uregulowana lub zbyta, przy czym 
zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podat- 
kowym składanym za rok podatkowy, w któ-
rym upłynęło 90 dni od dnia upływu termi-
nu zapłaty określonego na fakturze (rachun-
ku) lub w umowie;

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosz-
tów uzyskania przychodów wartość zobowią- 
zania do zapłaty świadczenia pieniężnego  
w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciw-
działaniu nadmiernym opóźnieniom, które 
nie zostało uregulowane, przy czym zwięk-
szenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym 
upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu za-
płaty określonego na fakturze (rachunku) lub 
w umowie.

Korekta straty 

Ponadto, na mocy ust. 2 tego artykułu, jeżeli 
podatnik poniósł stratę, z którą związana jest 
transakcja handlowa w rozumieniu ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie-
niom, kwota straty:
1) może być zwiększona o zaliczaną do przy-
chodów należnych wartość wierzytelności  
o zapłatę świadczenia pieniężnego, w rozu-
mieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdzia-
łaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie 
została uregulowana lub zbyta, przy czym 
zwiększenia dokonuje się w zeznaniu po-
datkowym składanym za rok podatkowy, 
w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty określonego na fakturze (ra-
chunku) lub w umowie;
2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosz-
tów uzyskania przychodów wartość zobo-
wiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego 
w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciw-
działaniu nadmiernym opóźnieniom, które 
nie zostało uregulowane, przy czym zmniej-
szenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym 
upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu za-
płaty określonego na fakturze (rachunku) lub 
w umowie.

Warto wskazać, iż art.  4 pkt 1a ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmier-
nym opóźnieniom w transakcjach handlo-
wych (Dz.U.2022.893), definiuje świadczenie 
pieniężne jako wynagrodzenie za dostawę to-
waru lub wykonanie usługi w transakcji han-
dlowej. Transakcją handlową zaś jest umowa, 
której przedmiotem jest odpłatna dostawa 
towaru lub odpłatne świadczenie usługi, je-
żeli strony zawierają ją w związku z wykony-
waną działalnością. 

Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodat- 
kowania jest wyższa od tej podstawy, zmniej- 
szenia podstawy opodatkowania o nieodli-
czoną wartość dokonuje się w kolejnych la- 
tach podatkowych, nie dłużej jednak niż 
przez okres 3 lat, licząc od końca roku podat-
kowego, za który powstało prawo do zmniej- 
szenia. Zmniejszenia podstawy opodatkowa- 
nia w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli 
wierzytelność nie została uregulowana lub 
zbyta. Jeżeli wartość zobowiązania jest wyż-
sza od kwoty straty podlegającej zmniejsze-
niu, różnica zwiększa podstawę opodatkowa-
nia. Zwiększenia dokonuje się, jeżeli do dnia 
złożenia zeznania podatkowego zobowiąza-
nie nie zostało uregulowane.

Zbycie lub uregulowanie 
wierzytelności 

Realizacja ulgi dokonywana jest, jeżeli do dnia 
złożenia zeznania podatkowego wierzytelność 
nie została uregulowana lub zbyta.

W przypadku gdy po roku podatkowym, za 
który dokonano zmniejszenia albo zwiększe-
nia wierzytelność zostanie uregulowana lub 
zbyta, podatnik obowiązany jest do zwięk-

szenia podstawy obliczenia podatku lub 
zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym wie-
rzytelność została uregulowana lub zbyta, 
odpowiednio o wartość kwot uprzednio od-
liczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota stra-
ty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, 
różnica zwiększa podstawę opodatkowania.

W przypadku gdy po roku podatkowym, za 
który dokonano zwiększenia lub zmniejsze-
nia, zobowiązanie zostanie uregulowane, po-
datnik zmniejsza podstawę opodatkowania 
lub zwiększa stratę w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym zobo-
wiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość 
zmniejszenia podstawy opodatkowania jest 
wyższa od tej podstawy, zmniejszenia pod-
stawy opodatkowania o nieodliczoną war- 
tość dokonuje się w kolejnych latach podat-
kowych, nie dłużej jednak niż przez okres 
3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za 
który powstało prawo do zmniejszenia.

„Jednak, należy pamiętać, że w przypadku gdy po złożeniu 
deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty należność 
została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie,
wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy 
opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu 
za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.”
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Zasady te stosuje się odpowiednio w przy-
padku uregulowania lub zbycia części wie-
rzytelności.

Warunki skorzystania z ulgi

Przepisy wskazane powyżej stosuje się wy-
łącznie do wierzytelności lub zobowiązań, 
odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świad-
czeń pieniężnych wynikających z transakcji 
handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji 
przynajmniej u jednej ze stron określa się 
przychody lub koszty uzyskania przychodów, 
bez względu na termin ich ujęcia w tych 
przychodach lub kosztach uzyskania przy-
chodów.

Ulgę tą stosuje się w przypadku, gdy spełnio-
ne są łącznie następujące warunki:
1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca po-
przedzającego dzień złożenia zeznania po-
datkowego nie jest w trakcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, postępowania upadło-
ściowego lub w trakcie likwidacji;

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) 
lub zawarcia umowy dokumentującej wie-
rzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym została 
wystawiona faktura (rachunek) lub została 
zawarta umowa, a w przypadku gdy rok ka-
lendarzowy, w którym wystawiono fakturę 
(rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, 
w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 
2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego 
późniejszej z tych czynności;
3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach 
działalności wierzyciela oraz działalności dłuż-
nika, z których dochody podlegają opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.  

ulga na złe długi a koszty, rezerwy 
czy odpisy

Wierzytelności odliczone od podstawy opo-
datkowania lub zwiększające kwotę straty nie 
podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie innych przepisów 
ustawy.

Wierzytelności nie podlegają jednak odlicze- 
niu od podstawy opodatkowania ani nie 
zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów na podsta-
wie innych przepisów ustawy, w tym poprzez 
rezerwy lub odpisy.

Joanna Rudzka

Prawniczka, doradca podatkowy z po- 
nad 17 letnim doświadczeniem w ob- 
słudze przedsiębiorstw i podmiotów 
sektora finansów publicznych. Do-
świadczenie zdobywała w PwC i KPMG. 
Od 2013 r. prowadzi własną Kance-
larię, zajmując się bieżącą obsługą 
klientów jak również doradztwem 
projektowym (przeglądy podatkowe  
i celowe, optymalizacje, postępowa- 
nia, M&A, restrukturyzacje, planowa- 
nie podatkowe). Ukończyła Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Nie-
mieckiego przy Uniwersytecie w Bonn. 
Jest ponadto cenionym szkoleniow-
cem (m.in. SGH, szkolenia prowadzo- 
ne przez wydawnictwa i firmy konfe-
rencyjne), ekspertem Senatu RP oraz 
Członkiem Rady Podatkowej PKPP 
Lewiatan.

Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowied-
nio zwiększenia lub zmniejszenia, powstaje 
po zmianie formy opodatkowania, zmniej- 
szenia albo zwiększenia podstawy opodat-
kowania albo straty dokonuje się w zeznaniu 
podatkowym składanym za rok podatkowy, 
w którym nastąpiła zmiana formy opodatko-
wania. 

Przepisy te stosuje się odpowiednio do wspól- 
ników spółki niebędącej osobą prawną.

Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniej- 
szenia, obowiązani są wykazać w zeznaniu 
podatkowym wierzytelności lub zobowiąza-
nia, z którymi związane są te zwiększenia lub 
zmniejszenia.

uwaga na ustawowe terminy 
zapłaty

Okres 90 dni, liczy się począwszy od pierw-
szego dnia następującego po określonym na 
fakturze (rachunku) lub w umowie upływie 

terminu do uregulowania zobowiązania (art. 
18f ust. 11 ustawy o CIT).

Jeżeli jednak termin zapłaty określono na fak- 
turze (rachunku) lub w umowie z narusze-
niem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom, przez termin za- 
płaty, dla potrzeb ulgi na złe długi w CIT, ro-
zumie się termin określony zgodnie z przepi-
sami tej ustawy (zasadniczo, jest to 60 lub 30 
dni gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny).

Analogiczne zasady zawiera art. 26i ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128). 

optymalizacje i ryzyka

Warto znać powyższe regulacje, raz z uwagi 
na to, iż możemy odzyskać podatek w przy-
padku braku otrzymania zapłaty, dwa gdyż 
nawet niezawinione opóźnienie w zapłacie 
przez naszą firmę kontrahentowi może ge-
nerować po naszej stronie obowiązki korekty 
uprzednio dokonanych odliczeń lub ujętych 
kosztów. 

„W przypadku częściowego uregulowania należności
w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy 
podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną
część należności.”
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Mimo znaczących wzrostów cen, 
nie zauważyliśmy spadku popytu 
branża przetwórców tworzyw sztucznych mierzy się z nieustającymi wyzwaniami. ubiegły rok był 
dla producentów i przetwórców trudny. Z kolei ten budzi obawy związane z kondycją odbiorców, sytuacją 
na rynku surowców, inflacją i kursami walut. Agresja rosji na ukrainę stała się kolejnym czynnikiem jeszcze 
mocniej zmieniającym sytuację na rynku surowcowym, a tym samym na rynku przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. robert dyrcz, redaktor naczelny Credit Manager Magazine, rozmawia z Panem Krzysztofem 
Wiśniewskim, Prezesem Zarządu Eurocast o wyzwaniach w branży.

Robert Dyrcz, PICM: 
Czym zajmuje się Eurocast? Do jakich klien-
tów adresuje swoje produkty? Z jakich do-
stawców korzysta?

Krzysztof Wiśniewski, Eurocast: 
Eurocast dostarcza na rynek przede wszyst-
kim opakowania lub półprodukty do pro-
dukcji opakowań dla przemysłu spożywcze-
go. Mamy doskonale ugruntowaną pozycję 
w krajach Europy, nasza sprzedaż jest bardzo 
dobrze zdywersyfikowana, dzięki czemu je- 
steśmy liderem rynku Europy Środkowo – 
Wschodniej. Ubiegły rok był również niezwy- 
kle korzystny pod kątem ekspansji na nowe 
obszary, ponieważ nasza spółka stała się glo-
balnym dostawcą produktów i realizowała 
zamówienia nie tylko na terenie Europy, ale 
również Stanów Zjednoczonych oraz Afryki. 
Obecnie Eurocast dostarcza swoje produkty 
do ponad 40 krajów na całym świecie. 

Wywiad z Krzysztofem Wiśniewskim, prezesem zarządu Eurocast

Ostatnie rozchwiania rynku surowcowego 
tworzyw sztucznych, niestety trwające do 
dzisiaj, pomimo doskonałej współpracy z eu-
ropejskimi dostawcami surowców, zmusiły 
nas do wdrożenia działań – w tym poszuki-
wań alternatywnych dostawców. W ubiegłym 
roku, by zabezpieczyć stany magazynowe  
i ciągłość produkcji, rozpoczęliśmy import 
surowców z krajów spoza UE, w tym Tur-
cji, jak również krajów Dalekiego Wschodu, 
m.in. z Wietnamu. 

RD: Rok temu na łamach Credit Manager 
Magazine, komentując bieżącą sytuację na ryn- 
ku tworzyw sztucznych, mówił Pan: „Obec-
nie największe wyzwanie stanowi brak wy-
starczającej ilości surowców polipropyleno-
wych na rynku.” Czy braki towarowe to dalej 
problem? Co od tej pory się zmieniło?

KW: Sytuacja rzeczywiście uległa zmianie, 

ale nie diametralnej, bowiem dostępność na 
rynku surowców polipropylenowych jest obec- 
nie znacznie wyższa, jednak nie o 100%. Na 
ten moment duży problem z kolei stanowi 
ograniczona dostępność dodatków do eks-
truzji, takich jak m.in. dodatki barierowe czy 
dodatki do coatingu. Z pozostałymi surow-
cami sytuacja jest raczej stabilna, ale musimy 
liczyć się z wysokim poziomem cenowym. 

RD:  Widzimy, że agresja rosyjska w Ukrainie 
i wcześniej polityka energetyczna, zaburzają 
funkcjonowanie rynku surowców oraz żyw-
ności. Czy według Pana jesteśmy może blisko 
końca tych wzrostów? 

KW: Na to pytanie niestety nikt nie zna od-
powiedzi, ponieważ dopóki wojna na Ukra-
inie się nie zakończy, a sytuacja na rynku 
europejskim nie ustabilizuje, to ciężko jest co- 
kolwiek jednoznacznie przesądzać. Musimy 
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być gotowi praktycznie na każdy scenariusz, 
jednak pandemia pozwoliła nam wykształcić 
nowe zdolności przystosowawcze. Śmiem 
twierdzić, że nasza odporność na sytuacje 
kryzysowe jest dzisiaj znacznie wyższa, niż 
przed dwoma laty.

RD: Co obecnie wpływa na ceny?  

KW: Przede wszystkim ryzyko prowadzenia 
działalności w totalnie nieprzewidywalnym 
środowisku. Dzisiaj planowanie ma charak-
ter bardzo krótkoterminowy, co wymaga od 
organizacji ekstremalnej elastyczności i szyb- 
kości oceny sytuacji, a co za tym idzie czę-
stego podejmowania strategicznych decyzji. 
Wystarczy spojrzeć chociażby na ceny su-
rowców, energii czy paliw. To wszystko ma 
ogromny wpływ na poziomy cenowe i póki co 
ciężko przewidzieć powrót do niższych cen. 

RD: W jakim tempie i kierunku zmieniają się 
dzisiaj ceny opakowań plastikowych?

KW: Wzrost cen surowców spowodował, że 
od początku 2022 roku, ceny opakowań wzro- 
sły o 40%. Istotniejsze jest jednak zmien- 
ne otoczenie. Pytanie, na które nikt nie jest  
w stanie dzisiaj odpowiedzieć brzmi: czy wy-
sokie ceny się utrzymają, czy nastąpi ich sta-
bilizacja, a może czekają nas spadki?

RD: Eurocast działa w określonym otoczeniu 
konkurencyjnym. W jakim zakresie rosnące 
koszty przełożą się na ceny dla Państwa od-
biorców? Czego możemy się spodziewać?

KW: Koszt opakowania tworzywowego wzglę- 
dem ceny końcowego produktu wynosi oko-
ło 1-3%, podczas gdy w przypadku innych 
opakowań, takich jak chociażby tektura czy 
szkło, ten wzrost procentowy jest dużo wyż-
szy. Zarówno my, jak i nasi Klienci, jesteśmy 
bezsilni wobec dynamicznych zmian cen, 
które pojawiają się od półtora roku, czasami 
nawet z tygodnia na tydzień. Nie mamy na 
to wpływu. Jednak mimo znaczących wzro- 
stów cen, nie zauważyliśmy spadku popy-
tu na opakowania z tworzyw sztucznych,  
a nasze produkty high-tech, w tym również  
z linii Crysta Line, cieszą się szczególnym za-
interesowaniem. Dowodzi to również faktu, 
że współczesny świat nie może obejść się bez 
tworzyw. Wyzwaniem są odpady, ale to zu-
pełnie inny temat.

RD: Pomówmy może trochę o optymalizacji 
kosztowej i sposobach na ich obniżenie. To 
temat zawsze aktualny, tym bardziej, jak wi-
dzimy, teraz. Co u Państwa z automatyzacją 
produkcji, od dawna określaną jako prze-
mysł 4.0? Czy ewentualnie wdrożone dzia-
łania dają dużą przewagę konkurencyjną na 
rynku? 

KW: Automatyzacja w naszej branży jest pro- 
cesem niezwykle trudnej implementacji. Mo- 

gę jednak powiedzieć, że jeszcze kilka lat te- 
mu, produkując w Eurocast około 15-17 tys. 
ton produktów, zatrudnialiśmy około 200 
osób. Dziś ten poziom zatrudnienia jest po-
dobny (220 osób) przy produkcji niemalże 40 
tys. ton. Taka skala produkcji, przy praktycz-
nie identycznym zatrudnieniu, to właśnie 
efekt automatyzacji oraz podejścia lean w ca- 
łym obiegu produkcji.

By kontynuować te procesy, inwestujemy w au- 
tomatyczne przewijarki/slittery wraz z kom-
pletnym systemem ważenia rolek, etykietowa-
niem, pakowaniem, paletowaniem – właśnie 
przy pomocy robota. Rola człowieka zna- 
cząco się zmniejszyła i ograniczyła niemalże 
do dostarczenia dużych rolek prosto z eks-
truzji i odbiorze gotowych zapakowanych pa- 
let produktu. 

RD: Ostatnio czytałem analizę porównują-
cą szkodliwość dla środowiska naturalnego 
samochodu elektrycznego i dieslowskiego. 
Okazało się, że biorąc pod uwagę cały cykl 
życia (16 lat) diesel jest bardziej „eko” niż 
elektryk. A jak w tym aspekcie wygląda po-
równanie opakowań plastikowych do tych ze 
szkła, papieru czy aluminium?

KW: Mimo medialnego szumu i „cenzuro-
wania” tworzyw sztucznych, to właśnie one są  
w przemyśle opakowaniowym najbardziej po-
żądanym i zrównoważonym wyborem. Prze- 
waga  tworzyw  sztucznych  nad  innymi  ma- 
teriałami  to  nie  tylko  funkcjonalność,  ale  tak- 
że  stosunek  masy opakowania do produktu, 
która w tym przypadku wynosi nawet kilka 
procent, a także względy prezentacji pro-
duktu. Opakowania z tworzyw sztucznych są 
bardzo lekkie. A zatem wykorzystanie innych 
materiałów może wpłynąć na wzrost masy 
opakowań. Ponadto, zastosowanie innych 
materiałów w produkcji opakowań, to nawet 
dwukrotnie wyższe koszty produkcji, trans-
portu i energii oraz większa ilość odpadów.

Co istotne, to właśnie opakowania  z  tworzyw 
sztucznych  mają  największy  wkład  w  zmniej- 
szeniu  strat  żywności.  A warto przypomnieć, 
że właśnie ograniczenie strat żywności to je- 
den z głównych elementów Gospodarki Obie- 
gu Zamkniętego. Opakowania nie tylko chro-
nią żywność i przedłużają jej przydatność do 
spożycia, ale także ograniczają ryzyko utra-
ty wartości odżywczych przechowywanych 
produktów, jak również smaku i zapachu. 
Wbrew powszechnej opinii, opakowania  
z tworzyw mają najmniejszy ujemny wpływ 
środowiskowy w porównaniu ze szkłem, alu- 
minium czy papierem. Jednak absolutnie za- 
uważamy problem odpadów z tworzyw, któ-
ry powinniśmy rozwiązywać na każdym kro-
ku, począwszy od szczebla decyzyjnego, aż 
po gospodarstwo domowe.

Dla zainteresowanych polecam książkę  „The 
Plastics Paradox - facts for a brighter futu-

Krzysztof Wiśniewski, 
Prezes Zarządu Eurocast

Manager z ponad 20-letnim doświad- 
czeniem pracy w przemyśle przetwór- 
stwa tworzyw sztucznych i opako-
wań. Przez wiele lat związany ze spół- 
ka Guillin Embalages, gdzie odpo-
wiadał za poszukiwanie rynków zby-
tu oraz sprzedaż, następnie w Linpac 
Packaging obejmował stanowisko me- 
nadżera odpowiedzialnego za rozwój 
biznesu na obszarze Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Od 2015 r. jest 
prezesem spółki EUROCAST, która 
zajmuje się produkcją szerokiego asor-
tymentu wielowarstwowych, nowocze-
snych folii giętkich z polipropylenu 
i polietylenu oraz folii sztywnych 
PET, przeznaczonych do produkcji 
opakowań do żywności i opakowań 
medycznych, a także różnych zasto-
sowań w przemyśle. Obecnie EURO-
CAST zatrudnia ponad 200 pracow-
ników, a jej możliwości produkcyjne 
plasują się na poziomie 42 tys. ton 
rocznie.

re” autorstwa dr Chrisa Dearmitta, członka 
the Royal Society of Chemistry - książka ta 
bezlitośnie obnaża kłamstwa i przedstawia 
fakty, które każdy konsument, stojący przed 
wyborem odpowiednich proekologicznych 
rozwiązań, powinien znać. Dodam, że książ-
ka dostępna jest bezpłatnie w internecie.

RD: Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę!

https://creditmanagermagazine.pl/
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Windykacja 4.0 – quo vadis?
ostatnie dwa lata dla gospodarki światowej były czasem niezwykłych przemian wymuszonych przez pandemię, 
która wybuchła w marcu 2020 roku. rynek zarządzania wierzytelnościami bardzo szybko adaptował się do 
pracy zdalnej, nastąpiła dalsza digitalizacja i automatyzacja procesów operacyjnych. W efekcie tych zmian 
wzrosła rentowność procesów operacyjnych a wyniki finansowe branży notowały wzrosty. W czasie pandemii 
branża skoncentrowała się na usprawnianiu procesów operacyjnych, przeglądach strategii i podnoszeniu 
jakości obsługi osób zadłużonych.

Czas pandemii nie obfitował w zmiany prze-
pisów prawnych, co nie powodowało ko-
nieczności angażowania obszarów prawnych 
i operacyjnych w projektowanie nowych lub 
zmienianie istniejących rozwiązań. Drugi rok 
pandemii był czasem kiedy rynek powoli po-
wracał do emisji obligacji jako formy finan-
sowania inwestycji. 

Jaka jest kondycja finansowa 
polskiego konsumenta?

Polscy konsumenci w badaniach1 wskazali, 
że pandemia ograniczyła dochody 45% kon-
sumentów, co nie pozostało bez wpływu na 
ich zdolność do terminowego regulowania 
zobowiązań finansowych. 

Z końcem pandemii w światowej gospodarce 
z początku 2022 r. mimo widocznych spad-
ków aktywności w niektórych gospodarkach 
narodowych, koniunktura była w zasadzie 
korzystna i sprzyjała dalszemu rozwojowi. 
Czynnikami wpływającymi negatywnie na 
rozwój, już od 2021 r., a tym samym również 
koniunkturę były i są przede wszystkim wy-
sokie i nadal rosnące ceny surowców, co prze-
kłada się także na wzrost cen usług.  Niedo-
stateczne dostosowanie profili pracowników 
dostępnych na rynku pracy, do potrzeb jakie 
mają pracodawcy spowodowały także rosną-
ce koszty pracy. W efekcie te właśnie czynniki 
są głównymi winowajcami dynamiki wzrostu 
cen. Odpowiedzią, zdecydowanie spóźnio-
ną, na ten stan rzeczy jest rozpoczęty przez 
NBP w październiku 2021 r. cykl podwyżek 
stóp procentowych, które obecnie są zbliżo-
ne do poziomów z IV kwartału 2008 roku. 

Inflacja w Polsce w kwietniu sięgnęła pozio- 
mu 12,4% i jest najwyższa od 21 lat, a to jesz-
cze nie koniec. Ekonomiści i analitycy ryn-
ku spodziewają się, że wskaźnik inflacyjny 
w okolicach sierpnia bieżącego roku zbliży 

Olga Krzeska-Kowalik
Dyrektor Windykacji B2C Kancelaria Prawna Inkaso WEC

się a nawet przekroczy 13%. Wysoki już dziś 
wskaźnik inflacji i rosnące bardzo szybko sto-
py procentowe oznaczają dla konsumentów 
realne problemy z zarządzaniem domowymi 
budżetami. Najważniejszym problemem jest 
spadek siły nabywczej pieniądza.

Jednocześnie warto podkreślić, że z opubli-
kowanych przez GUS danych dotyczących  
przeciętnego wynagrodzenia za kwiecień, wy- 

nika, że pensje w dużych i średnich firmach 
wzrosły o 14,1 proc. rok do roku i wynoszą 
średnio 6626,95 zł brutto. Przy rosnących 
stopach procentowych a tym samym wzro-
stach oprocentowania należności z tytułu 
kredytów, nie tylko hipotecznych, w tym po-
życzek również pozabankowych coraz więcej 
konsumentów może mieć problem z regulo-
waniem swoich należności i z odczuwalnym 
spadkiem dotychczasowej stopy życiowej. Co 
więcej prawdopodobny jest scenariusz, w któ- 
rym wzrost stóp procentowych przełoży się 
na znaczny spadek liczby, a co za tym idzie 
i wartości kredytów bankowych. Klienci już 
poszukują finansowania w sektorze pożyczek 
pozabankowych co widać w raporcie BIK 
gdzie w samym marcu sprzedaż pożyczek 
poza bankowych zanotowała wzrost o 44%.

Jak pokazuje raport BIK zadłużenie gospo-
darstw domowych na koniec kwietnia 2022r. 
wyniosło 738,4 mld zł. Największy udział  
w tym zestawieniu zajmują kredyty hipoteczne 
i stanowią aż 71,4% wartości całego portfela. 

W wielu polskich domach od kilku miesięcy 
trwa gorączkowa analiza domowego budże-
tu. Rosnące ceny towarów podstawowych, 
wzrost cen gazu, paliwa, energii elektrycznej 

przy jednoczesnej niepewności wywołanej 
konfliktem w Ukrainie wymusza powoli ko- 
nieczność dokonywania wyborów w zakresie 
tego, które zobowiązania regulować w pier- 
wszej kolejności, które regulować w pełnej, 
a które w częściowej wysokości. Z wyni-
ków badań, przeprowadzonych przez ZPF2 
wynika, że najważniejsze dla konsumentów 
jest terminowe regulowanie zobowiązań zwią- 
zanych z opłatami domowymi. Priorytetem 
jest również regulowanie zobowiązań wy-
nikających z kredytów hipotecznych. Krót-
koterminowe zobowiązania kredytowe i po-
życzkowe znajdują się na dalszych pozycjach. 
Część konsumentów by utrzymać dotychcza- 
sową stopę życiową lub sfinansować raty już 
posiadanych pożyczek zdecyduje się na za-
ciąganie nowych zobowiązań finansowych. 

„W wielu polskich domach od kilku miesięcy trwa gorączkowa 
analiza domowego budżetu. Rosnące ceny towarów 
podstawowych, wzrost cen gazu, paliwa, energii elektrycznej 
przy jednoczesnej niepewności wywołanej konfliktem 
w Ukrainie wymusza powoli konieczność dokonywania 
wyborów w zakresie tego, które zobowiązania regulować 
w pierwszej kolejności, które regulować w pełnej, a które 
w częściowej wysokości.”
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Od takiego działania do wpadnięcia w spiralę 
zadłużenia dzieli ich już tylko kilka kroków.

Co nas czeka?

Obserwując dane z rynku pracy, w IV kwarta-
le bieżącego roku, należy spodziewać się wg 
analityków spadku wzrostu wynagrodzeń do 
poziomu poniżej 10%, przy jednoczesnym 
wzroście stóp procentowych do poziomu  

w okolicach 7,5% -8%. Spełnienie się tego sce-
nariusza oznaczać będzie poważne problemy 
finansowe dla dużej części konsumentów. 

Realne w obecnej sytuacji, wydaje się zatem, 
że pogorszeniu ulegną wskaźniki spłacalno-
ści zobowiązań. Tym samym zwiększy się ko- 
nieczność zaangażowania wierzycieli w pro-
cesy monitoringu i windykacji należności. 
Można oczekiwać, że rynek serwisowania 
wierzytelności a także ich obrotu będzie się 
rozwijać. Branża zarządzania wierzytelno- 
ściami spodziewa się, że rosnące stopy pro-
centowe doprowadzą do większej niż obecna 
podaży portfeli wierzytelności niespłacanych. 

Wyzwanie pozostaje jednak to samo – jak 
sprawić by konsument posiadający określo- 
ny zasób środków finansowych i pakiet kilku 
swoich zobowiązań chciał uregulować wła-
śnie zobowiązanie przysługujące temu da-
nemu wierzycielowi. Można oczywiście szu- 
kać rozwiązania w prowadzeniu sądowej eg-
zekucji komorniczej, ale w obecnym stanie 
prawnym wydaje się, że nie jest to rozwiąza-
nie uniwersalne i tanie. Od przeszło dekady 
obserwowany jest trend na rozwiązywanie 
sytuacji zadłużenia w toku procesów polu-
bownych, opartych na dialogu i postawie 
partnerstwa między wierzycielem a osobą 
zadłużoną. Wydaje się, że dzięki temu wła-
śnie podejściu w Polsce powoli ulega zmianie 
sposób postrzegania zarówno branży zarzą-
dzania wierzytelności, jak też samych windy-
katorów, którzy bezpośrednio kontaktują się 
z osobami zadłużonymi.

Pozytywna ewolucja w branży 
wierzytelności b2C

Zachowania klientów, także tych zadłużo-
nych, ulegają cały czas przemianom. Wiele 
w podejściu do obsługi również w obszarze 
monitoringu i windykacji należności zmie-
niła pandemia. Procesy stały się bardziej 
zdigitalizowane, klienci zyskali dostęp do 
platform umożliwiających wybór optymal-

nej dla siebie formy komunikacji czy spłaty 
zobowiązania. Omnichannel czyli wszechka- 
nałowość stała się już w zasadzie normą  
i standardem w obsłudze. Na osobę zadłu-
żoną coraz częściej patrzymy jak na klienta, 
którego komfort i zadowolenie w procesie 
windykacji są ważne, a czasem bywa, że stają 
się one w odczuciu samego klienta decydu-
jące w podjęciu decyzji o zapłacie. Podejście 
Customer Experience, w którym klient sta-

wiany jest w centrum uwagi, w obliczu po-
garszającej się kondycji gospodarstw, może 
okazać się kluczowe dla utrzymania wyso-
kich poziomów spłacalności długów. 

Narzędziem wspierającym odzyskiwanie na-
leżności jest połączenie edukacji finansowej 
z ofertą spłaty zobowiązania w ratach. Ważne 
jest by wysokość rat była w zasięgu aktualnych 
możliwości finansowych Klienta. Dlatego tak 
ważne jest, odpowiednie przygotowanie do-
radców, konsultantów, którzy rozmawiają  
z osobami zadłużonymi o spłacie zobowią-
zań.  Szkolenia i narzędzia, które w procesie 
analizy i „szycia indywidualnego rozwiąza-
nia na miarę klienta”, wspierałyby pracę tegoż 
konsultanta są niezbędne i powinny być cały 
czas rozwijane i dostosowywane do aktual-
nych zmian gospodarczych. Badanie sytuacji 
finansowej klienta, które poprzedza zawarcie 
kredytu jest także pożądanym elementem 
rozmowy z osobą zadłużoną, bo pozwala 
konsultantowi zorientować się: jaka jest ska-
la problemów finansowych klienta, czy pro-
blemy można uznać za przejściowe, jakimi 
środkami finansowymi dysponuje w skali 
miesiąca, jakie ma źródła dochodów i czy 
ma możliwości dodatkowego zarobkowania. 
Dysponując tymi podstawowymi informa-
cjami i szeregiem innych informacji, którymi 
klient dzieli się w trakcie rozmowy, konsul-
tant powinien być w stanie zaproponować 
optymalne dla obu stron, rozwiązanie pole-
gające na polubownej spłacie zobowiązania. 
Zasada win-win jest coraz bardziej pożądana 
przez Klientów i coraz chętniej wprowadzana 
w procesy odzyskiwania należności. 

Klient (nie dłużnik) w centrum 
uwagi

W procesie dochodzenia należności gdzie to 
klient-osoba zadłużona jest w centrum uwa-
gi nie chodzi bowiem o zysk firmy, ale przy-
wrócenie płynności finansowej i spełnienie 
świadczenia na warunkach, które są realne 
do wykonania. 

Olga Krzeska-Kowalik

Dyrektor Windykacji B2C Kancela-
ria Prawna Inkaso WEC. Manager  
z 19- letnim doświadczeniem w ob-
szarze zarządzania wierzytelnościami.
Ukończyła Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje się w zarządzaniu strate-
gią operacyjną i zmianą. Buduje wy- 
soce efektywne zespoły i optymalizuje 
procesy. Z sukcesem realizowała pro- 
jekty transformacyjne, również jako 
niezależny konsultant. Posiada boga- 
te doświadczenie w zarządzaniu pro-
cesem dochodzenia należności na każ- 
dym jego etapie. W przeszłości zwią-
zana była z takimi instytucjami fina- 
nsowymi jak; ULTIMO S.A, BEST 
S.A. w których odpowiadała za cały 
proces windykacji prawnej,  oraz BNP 
Paribas Bank Polska S.A., Citi Han-
dlowy i GE Money Bank Polska S.A.

Wydaje się, że taki stan rzeczy jest bardziej 
korzystny dla obu stron niż doprowadzenie 
do sytuacji, w której konsument decyduje się 
na ogłoszenie upadłości. Na skutek zmiany 
przepisów o upadłości konsumenckiej, która 
weszła w życie w marcu 2020 roku, obecnie 
każdy zgłoszony do sądu wniosek kończy 
się ogłoszeniem upadłości konsumenta. Rok 
2021 okazał się pod względem ilości ogło-
szonych upadłości rekordowy gdyż było ich 
18,2 tys. Czego można spodziewać się w 2022 
roku to zależy od tego co wydarzy się w go-
spodarce i tego jaką postawę przyjmą wierzy-
ciele. Decyzja o wniosku o ogłoszenie upa-
dłości nie jest prosta i droga do niej zajmuje 
zazwyczaj kilka lat życia z długami. 

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że 
branża zarządzania wierzytelnościami stano- 
wi ważną część gospodarki. Ciągła profesjona- 
lizacja branży, optymalizacje procesów i pro-
klienckie podejście do osób, które borykają 
się z problemem zadłużenia są dobrym pro-
gnostykiem dla jej przyszłości. 

1 Intrum, European Consumer Payment Report 
2020, grudzień 2020
2 Raport „Moralność finansowa Polaków” ZPF, 
2019

„Wyzwanie pozostanie jednak to samo – jak sprawić by 
konsument posiadający określony zasób środków finansowych 
i pakiet kilku swoich zobowiązań chciał uregulować właśnie 
zobowiązanie przysługujące temu wierzycielowi.”
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Rynku nieruchomości, quo vadis?
otoczenie jest trudne. Pandemia, wojna w ukrainie, inflacja, wzrost kosztów, brak kadr. 
Choć dziś dominuje niepewność, to rynek nieruchomości podlega długoterminowym trendom.

O długoterminowych uwarunkowaniach na 
rynku nieruchomości mówili uczestnicy kon- 
ferencji zorganizowanej przez Oddział Okrę-
gowy NBP w Łodzi razem z Katedrą Inwesty-
cji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

„Gospodarka światowa, w tym polska, do-
świadcza szeregu zaburzeń. To określa rów-
nowagę na rynku nieruchomości” – rozpoczął 
Jarosław Jakubik, zastępca dyrektora Departa-
mentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. 
Wskazał siedem szczególnie istotnych z per-
spektywy rynku czynników: wysoką i kładącą 
się cieniem na procesy gospodarowania nie-
pewność, zaburzenia podażowe, rosnące ceny 
surowców, podwyższoną inflację, migracje, 
luzowanie fiskalne i prowadzoną przez bank 
centralny politykę zacieśniania monetarnego.

Niekorzystne zjawiska w szczególności wpły-
wają na rynek nieruchomości komercyjnych. 
„Spowodowane pandemią spowolnienia będą 
długookresowo odbijać się na rynku. Przy-
niosły zmiany i przyspieszyły już wcześniej 
obserwowane procesy” – mówił dr Krzysztof 
Olszewski z Wydziału Analiz Rynku Nieru-
chomości w Departamencie Stabilności Fi-
nansowej NBP.

stabilizacja mimo wszystko

Dr Olszewski zwrócił uwagę, że sytuacja jest 
wyjątkowa. Inaczej niż w kryzysie 2007 r. nie 
obserwujemy dużego spowolnienia na ryn-
ku komercyjnym ani załamania cen. Ceny  
i czynsze raczej pozostawały stabilne. To efekt 
działań podejmowanych przez rządy i banki 
centralne. Znaczenie miało także to, że naj-
gorsze uderzenie pandemii było krótkotrwa-
łe, a obostrzenia względnie szybko znoszone. 
Według wstępnych analiz utrzymuje się także 
stabilizacja wycen biur i powierzchni handlo-
wych w całej Polsce.

Jednak – z czym zgodzili się także inni uczest-
nicy konferencji – na rynkach biurowym i han- 
dlowym mamy silną polaryzację i ostrą kon-
kurencję. Nowi inwestorzy – tu dominują 

Anna Słabosz-Pawłowska
Ekspert w Departamencie Promocji NBP

renegocjacji powierzchni biurowych w miej-
sce popularnych wcześniej relokacji.

„Biorąc pod uwagę to wszystko, trudno dziś 
sprostać oczekiwaniom najemców, ale coraz 
częściej pojawiają się firmy, które są gotowe za 
to zapłacić” – zauważył Marcin Włodarczyk. 

Czas paradoksów

Ciekawostką jest, że mimo niesprzyjających 
czasów, na rynku nieruchomości komercyj-
nych są także wygrani. Rynek magazyno-
wy przeżywa aktualnie bardzo silny boom. 
Firmy działające w tym sektorze, świadcząc 
usługi w coraz bardziej wyrafinowany spo-
sób, intensywnie się rozwijają. Magazyny lo-
kowane są coraz bliżej centrum miasta.

„Ewidentnie jest to czas pewnych parado- 
ksów. Okoliczności wskazywałyby też na to, że  
aktywność deweloperów powinna się zmniej- 
szyć, a jest relatywnie wysoka” – stwierdził 
przedstawiciel Colliers.

„Każdy boom w pewnym momencie się koń- 
czy. Rynek rozwija się cyklicznie. Ale jak do-
tąd nie widać jakichś oznak załamania. W za- 
sadzie zjawisk, które mogłyby sygnalizować 
jakieś duże zmiany strukturalne w fazie cy-
klu czy po stronie popytowej, na razie nie 
obserwujemy” – mówił prof. Jacek Łaszek, 
odpowiedzialny w NBP za cykliczne raporty 
z rynku nieruchomości. Wojna w jego opinii 
oznacza olbrzymi negatywny szok po stro-
nie podażowej – koszty idą do góry, jednak 
trudno przewidzieć, jaki będzie tu wpływ na 
stronę popytową.

„Otoczenie rynku jest trudne. W perspekty-
wie średniookresowej mamy szok po szoku. 
Szok covidowy, szok wojenny, przedtem szok 
i bardzo szybki rozwój spekulacyjny zwią-
zany z polityką niskich stóp procentowych, 
które z kolei spowodowane były poprzed-
nim szokiem, czyli zjawiskami kryzysowymi  
w strefie euro” – wymieniał prof. Łaszek.

zagraniczni – dysponujący dużym kapitałem, 
wypierają z rynku innych uczestników. To 
przyczynia się do wzrostu wskaźnika pusto-
stanów, skraca cykl życia budynków. 

Jednocześnie oczekiwania najemców są bar-
dzo wysokie i rosną. W efekcie powierzchnie 
handlowe i biura zmieniają się. Centra han-
dlowe przekształcają się w centra handlowo
-usługowo-rozrywkowe. Otwarte przestrze-
nie biurowe przebudowywane są w miejsca 
spotkań, atrakcyjne powierzchnie cowor-
kingowe. Najemcy muszą przyciągać do nich 
pracowników, bo trend pracy hybrydowej 
pozostanie – o tym przekonany jest Marcin 
Włodarczyk, dyrektor Regionalny Łódź fir-
my Colliers.

„Nie ma już powrotu do tradycyjnego mo-
delu. Będą biura hybrydowe” – mówił i za-
uważył przy tym, że ma już kilku głównych 
rodzajów hybryd jak dawniej. Teraz każdy 
klient wypracowuje własny model i wymaga 
indywidualnego podejścia.

Do tego dochodzi trend – a wkrótce będzie to 
wymóg prawny określony sprawozdawczo-
ścią ESG – związany z ekologią. Biura mają 
być energooszczędne, najchętniej też urzą-
dzone w sposób zielony. To wszystko wpływa 
na koszty.

Dr Konrad Żelazowski z Katedry Inwestycji  
i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym przytoczył wyniki prowa-
dzonych na Uniwersytecie Łódzkim badań, 
z których wynika, że premia czynszowa za 
certyfikację ekologiczną pięć lat temu kształ-
towała się na poziomie 14-15 proc., obecnie 
jest bliższa 10 proc.

„Widać, że wraz z nasycaniem rynku tego ty- 
pu powierzchniami efekt maleje” – podsu-
mował.

Na wielu rynkach regionalnych mamy do 
czynienia z rynkiem najemcy. Klienci aktu-
alnie preferują krótsze umowy. Rośnie trend 
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„Na rynek działa aktualnie wiele czynników, 
które częściowo się potęgują, a częściowo 
wzajemnie się stabilizują” – uzupełnił Krzysz- 
tof Olszewski. Czy można zatem przewidzieć 
przyszłość?

„To trochę takie wróżenie z fusów” – skwito-
wał krótko prof. Łaszek.

trendy kształtują przemiany

„Przyszłość to dobry kierunek” – stwierdziła 
na wstępie swojego wystąpienia prof. Elżbieta 
Mączyńska, Honorowa Prezes Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego. Trudno ją prze- 
widzieć, ale warto o niej myśleć. W jej opinii 
za mało robimy z myślą o przyszłości.

„Świat charakteryzuje zaniedbywanie kwestii 
przyszłości, krótkowzroczność i krótkoter-
minowa perspektywa w analizach” – mówiła 
profesor. Wypunktowała błędy w myśleniu 
o zagospodarowaniu przestrzennym licznych 
krajów, występujące również w Polsce. „Do-
chodzi do marginalizacji wielu mniejszych 
miejscowości na rzecz stałego rozbudowywa-
nia wielkich miast. To z pozoru rozwiązanie 
tańsze, ale po uwzględnieniu rachunku kosz-
tów i efektów zewnętrznych externalities np. 
zanieczyszczenia środowiska, kosztów spo-
łecznych czy dojazdu – faktycznie jest bardzo 
drogie” – oceniła.

„Rośnie aktualnie zainteresowanie ordolibe-
ralizmem, czyli liberalizmem uporządkowa-
nym. W konsekwencji poszukuje się nowych, 
innych niż PKB, miar działalności społecz-
no-gospodarczej, w których akcent położony 
byłby na cele społeczne i poprawę jakości 
życia. Kwestia zagospodarowania przestrzen-
nego też wymaga nowego spojrzenia ukie-
runkowanego na ordo, czyli ład” – mówiła 
pani prezes.

Wskazała powody. Budowanie miast „mrów-
kowców” sprawia, że stajemy się coraz bar-
dziej samotni. To wpływa na nasze życie, 
zdrowie, poczucie bezpieczeństwa. Choroby, 
depresje odbijają się na efektach pracy ludzi. 
Koszty samotności gwałtownie rosną. Dlate-
go niektóre państwa, jak Japonia czy Wielka 
Brytania, powołały Ministerstwa Samotności. 

„Od kształtowania rynku nieruchomości bę-
dzie zależało czy potrafimy się z tym zmie-
rzyć” – mówiła pani profesor.

W samotność wpychają nas także technologie 
cyfrowe. Z jednej strony cyfryzacja umożli-
wia bardziej równomierne zagospodarowanie 
kraju, ale z drugiej – mamy tu do czynienia ze 
zjawiskiem zamknięcia lock-in effect.

„Prawo nie nadąża za nowymi trendami, a sko- 
ro nie nadąża to hamuje. Należy podjąć dzia-
łania zaradcze” – napominała profesor Mą-
czyńska.

Zamykamy się nie tylko pod wpływem tech- 
nologii cyfrowych. Silosowość, czyli zamyka-
nie się w określonych środowiskach, towarzy-
szy różnym przedsięwzięciom. Przykładem 
tego jest powszechne w kraju podejście do 
urządzania domu starców – seniorów gro-
madzi się w jednym miejscu.

„Mądrzejsze kraje przeszły na inny system – 
włączania tego typu usług w normalne funk- 
cjonowanie apartamentowców zamieszkiwa- 
nych przez inne rodziny. Zawiązują się re- 
lacje, dochodzi do współpracy. Takie aparta-
mentowce oferują usługi niezbędne dla se- 
niorów, ale też młodszych ludzi – sale gimna-
styczne, restauracje” – kontynuowała profe-
sor i dodała, że w Polsce widziała tylko jeden 
taki apartamentowiec.

„Niestety, tymi seniorami byli głównie Niem-
cy, ponieważ dla Polaków cena apartamentu 
okazywała się zaporowa. Należy się zastano-
wić co zrobić, żeby tych barier nie było, aby 
to wszystko lepiej służyło ludziom” – stwier-
dziła Mączyńska.

dostępność jako kierunek zmian

„Problematyka mieszkań o przystępnej cenie 
staje się coraz bardziej popularna w kontek-
ście kierunków i instrumentów krajowych po- 
lityk mieszkaniowych” – nawiązała dr hab. 
Magdalena Załęczna z Uniwersytetu Łódz-

kiego. Na prezentowanych slajdach można 
było przeczytać, że w świetle dokumentów 
międzynarodowych obowiązkiem państwa 
jest podjęcie kroków w celu zapewnienia, aby 
koszty mieszkania były proporcjonalne do 
ogólnego poziomu dochodów.

„Wydatki publiczne w sektorze mieszkalnic-
twa to nie tylko wydatek. To strategiczna in-
westycja społeczna, która przyczynia się trwa-
le do tworzenia miejsc pracy, przeciwdziała 
tworzeniu się baniek spekulacyjnych na ryn-
ku mieszkaniowym, zapobiega nadmierne-
mu zadłużaniu się gospodarstw domowych, 
ogranicza ubóstwo energetyczne, łagodzi pro- 
blemy zdrowotne, które pojawiają się w go-
spodarstwach domowych znajdujących się 

w sytuacji deprywacji, żyjących w złych wa- 
runkach i przeludnionych mieszkaniach” – 
wyliczała doktor Załęczna.

„Tymczasem koszty mieszkaniowe bardzo 
często zagrażają dziś dobremu bytowi go-
spodarstwa domowego. To już nie jest pro-
blem wąskiej grupy osób biedniejszych, to 
już bardzo często problem gospodarstw 
średniozamożnych. Wręcz niektórzy mówią 
o globalnym kryzysie dostępności mieszkań 
w wielkich miastach. Ten kryzys ma skalę 
globalną” – kontynuowała.

Na aktualny stan rzeczy wpłynęły procesy 
urbanizacji (ściąganie do miast), finansyzacji 
mieszkalnictwa (globalni inwestorzy na ryn-
kach lokalnych) i gentryfikacji w gospodar-
kach rozwiniętych.

„Gentryfikacja towarzyszyła nam zawsze – 
biedni byli wypierani z centrów miast i cie-
kawych lokalizacji, wchodzili tam artyści  
i ludzie bardziej zamożni. Ale w tej chwili ob-
serwujemy supergentryfikację. Tych średnio 
zamożnych wypierają super zamożni. Przej-
mują najlepsze lokalizacje. Średnio zamożni 
nie mają szansy, ceny są tak wysokie” – mó-
wiła doktor.

Zaprezentowane później przez dr Arkadiu-
sza Derkacza dane grupy OLX, z którą NBP 
od dwóch lat współpracuje poszerzając apa-

rat analityczny, zdawały się potwierdzać tezę 
o problemach metropolii. Dane ostatnich 
pięciu kwartałów dowodzą, że Warszawa nie-
zmiennie wiedzie prym, jeżeli chodzi o wy- 
sokość średnich stawek ofertowych wynajmu 
mieszkań. Najwyższe średnie stawki oferto-
we na pierwotnym rynku sprzedaży miesz-
kań były w województwie mazowieckim, a na 
wtórnym – w największych miastach: War-
szawie, Krakowie.

„Zalew taniego pieniądza szukającego inwe-
stycji spowodował na rynku mieszkaniowym 
w metropoliach bardzo dynamiczne wzrosty 
cen gruntów i mieszkań. Są analizy, które po-
kazują, że w zasadzie mamy nowe maksima 
i prawdopodobnie one będą kontynuowane. 

„Wydatki publiczne w sektorze mieszkalnictwa to nie tylko 
wydatek. To strategiczna inwestycja społeczna, która 
przyczynia się trwale do tworzenia miejsc pracy, przeciwdziała
tworzeniu się baniek spekulacyjnych na rynku mieszkaniowym, 
zapobiega nadmiernemu zadłużaniu się gospodarstw 
domowych, ogranicza ubóstwo energetyczne, łagodzi problemy 
zdrowotne, które pojawiają się w gospodarstwach domowych 
znajdujących się w sytuacji deprywacji, żyjących w złych 
warunkach i przeludnionych mieszkaniach.”
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Gospodarstwa mniej zamożne są wypychane 
z rynku. Duże miasta mają problem, ale mają 
też małe miasta, które są blisko dużych miast. 
Pojawił się nowy wskaźnik – wskaźnik ubó-
stwa dojazdu do pracy. Musimy poświęcić 
mnóstwo czasu, pieniędzy, wysiłku, aby się 
przemieścić” – zwróciła uwagę dr Załęczna.

Wielofunkcyjna przyszłość miast

Mając na uwadze powyższe trudno się dziwić 
temu, co powiedziała podczas konferencji 
Anna Celichowska, członek zarządu i dyrek-
tor ds. Komercjalizacji Virako, podkreślając, 
że dziś projekty wielofunkcyjne (integrujące 
kilka funkcji, np. mieszkaniową i komercyjną 
– przyp. red.) są pożądanym przez inwesto-
rów towarem.

„Są uważane za bezpieczniejsze i bardziej po-
żądane na rynku najmu. Gwarantują wyższe 
stopy zwrotu w dłuższej perspektywie. Mimo, 
że zarządzanie takim projektem wymaga 

większego zaangażowania i oznacza wyższy 
koszt, to i tak są one chętniej wybierane przez 
najemców” – zaznaczyła Celichowska.

Ideą, które często realizują takie projekty, są 
15-minutowe miasta, czyli zaplanowane tak, 
by zapewnić mieszkańcom możliwość reali-
zacji wszystkich podstawowych potrzeb w 15  
minut od wyjścia z domu, pieszo lub na ro-
werze.

„Flagowe projekty mixed-use powstają głów-
nie w centrach miast. Dzięki temu centra sta-
ją się coraz bardziej atrakcyjne, nie tylko dla 
podmiotów komercyjnych, ale i dla miesz-
kańców. Ludzie coraz chętniej do nich wra-
cają, szczególnie młodzi, bo zapewniają co-
raz lepszą infrastrukturę i dodatkowe usługi. 
Centra robią się coraz droższe, ale to w pew-
nym sensie też jest zasługą ich atrakcyjności” 
– mówiła Anna Celichowska.

Michał Styś, prezes Zarządu OPG PROPER-
TY Professionals, zwrócił uwagę, że projekty 
wielofunkcyjne można realizować także poza 
centrami miast, bo są one z natury centro-
twórcze. Sprzyja to ograniczeniu przemiesz-
czania się w mieście i przynosi oszczędności 
na poziomie lokalnym. To – jego zdaniem 
– powinno być również brane pod uwagę 
przy wyznaczaniu przestrzeni pod tego typu 
projekty.

„W wielu projektach wprowadza się dodatko-
wą przestrzeń publiczną, którą można zago-

Anna Słabosz-Pawłowska

Ekspert w Departamencie Promocji 
NBP. Specjalizuje się w tematyce za-
rządzania gospodarczego, marketin- 
gu, psychologii społecznej, komuni- 
kacji wewnętrznej i zewnętrznejprzed- 
siębiorstw. Absolwentka WZUW i – 
równolegle – SWPS w Warszawie oraz 
specjalistycznych studiów podyplom- 
owych prowadzonych przez te uczel-
nie. Od 2015 r. pracuje w NBP. Wcze-
śniej związana z sektorami banko-
wym, kultury i kreatywnym.

spodarować na kulturę i sztukę, co jest taką 
prawdziwą rewitalizacją” – kontynuował, za- 
znaczając, że oddziałują one na lokalną spo-
łeczność, dlatego przy wielu z nich realizo-
wane są konsultacje społeczne.

Mimo tego, że projekty wielofunkcyjne po-
zytywnie wpływają na atrakcyjność miast, 
sprzyjają środowisku, a poprzez oszczędno-
ści na poziomie gminy także budżetowi mia-
sta, w ich wdrażaniu napotyka się na niemałe 
problemy. Trudności przysparza partnerstwo 
publiczno-prawne.

„W Polsce bardzo trudno znaleźć platformę 
porozumienia między podmiotem publicz-
nym i prywatnym, co widać po liczbie zawie-
ranych umów PPP” – stwierdziła dr Załęczna. 

„Jest obopólny brak zaufania, bo nasze do-
świadczenie w tej materii jest zbyt krótkie. 
Anglia i Stany Zjednoczone, gdzie z sukce-
sem zrealizowano najwięcej tego typu pro-

jektów, dochodziły do tego przez kilkadzie-
siąt lat” – zauważył natomiast Michał Styś.

„Problemem jest też kwestia konstrukcji us- 
tawy, której zapisy nie są łatwe do wdrażania 
w życie” – uzupełniła Anna Celichowska. 
„Pomysły są, ale rodzą się w trudach. Sporo 
jeszcze przed nami. Temat tego, jak pogodzić 
interesy stron, jak znaleźć korzyść zarówno 
dla strony publicznej jak i prywatnej, jest do 
zagospodarowania. Na pewno poszukiwania 
będą. Sektor prywatny jest na to dość otwarty” 
– podsumowała.

„Ciekawostką jest, że mimo niesprzyjających czasów, na rynku 
nieruchomości komercyjnych są także wygrani. Rynek 
magazynowy przeżywa aktualnie bardzo silny boom.”
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Jak zarządzać kredytem 
kupieckim w dobie niepewnej 
sytuacji gospodarczej?
Coraz trudniej managerom zarządzającym ryzykiem jest ocenić istotne czynniki związane ze zmienną sytuacją 
gospodarczą i geopolityczną oraz prognozować siłę wpływu na branże, w których funkcjonują. W tak niepewnej 
rzeczywistości konieczna jest elastyczność i zdolność adaptowania się organizacji do zmian uwzględniając 
różne scenariusze i w taki sposób, żeby ograniczyć ryzyko i zapewnić stabilny rozwój jak również pozostać 
konkurencyjnym.

Począwszy od skutków i obostrzeń związanych 
z  pandemią Covid-19, po zmiany w otoczeniu 
regulacyjnym, w tym w kwestiach podatko-
wych, czy też związanych z wynagrodzeniami,  
jak również rosnąca inflacja, ceny energii i pa- 
liw znacząco wpłynęły na myślenie przed-
siębiorców na temat zarządzania ryzykiem, 
w tym szczególnie ryzyka windykacyjnego  
i spowodowały, że coraz częściej poważnie 
podchodzi się do organizacji polityki udziela-
nia kredytu kupieckiego, monitorowania płat-
ności i procesu windykacji należności. Zmiany 
rynkowe zmuszają managerów zarządzających 
ryzykiem do przygotowania strategii zarzą-
dzania płynnością w sposób jak najbardziej 
efektywny i minimalizujący ryzyko powsta-
wania zatorów płatniczych. Skuteczna proce- 
dura udzielania finansowania odbiorcom, mo- 
nitoring płatności i zorganizowany proces win- 
dykacji to jeden z kluczowych elementów za- 
rządzania finansami przedsiębiorstwa produk- 
cyjnego, usługowego i dystrybucyjnego.

Pierwsze sygnały od dyrektorów finansowych 
o zwiększeniu rygoru w ustalaniu wysokości 
i dostępności kredytu kupieckiego zaczęliśmy 
otrzymywać z początkiem roku 2022. Jeszcze 
w dwóch poprzednich latach działania skupia-
ły się na ograniczeniu sprzedaży terminowej  
i próbach zaliczkowania usług i towaru. Firmy 
podchodziły rygorystycznie do oceny zdolno-
ści kredytowej kontrahenta, a w wielu przypad-
kach rezygnowały ze sprzedaży terminowej  
z obawy przed dużym ryzykiem. W branżach, 
w których dostępność towaru jest ograniczona 
i popyt przewyższa podaż, jest szansa zacho-
wać konkurencyjność na rynku przy takich 
założeniach. Niestety branże, szczególnie usłu- 
gowe, aby zachować oczekiwany wzrost przy-
chodów, po części usługi sprzedają z płatno- 
ścią z dołu, tak jak robi to konkurencja, a nie 
widząc optymistycznych prognoz na stabilizację 
w gospodarce, udoskonalają rozwiązania zwią-

Agnieszka Szalast
Dyrektor Sprzedaży, Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

zane z zarządzaniem płynnością. Warto szcze- 
gólnie przyjrzeć się obszarom takim jak ocena 
wiarygodności płatniczej kontrahenta, właści-
we dokumentowanie transakcji handlowych 
oraz ustaleń dotyczących płatności, zabezpie- 
czenia kredytu kupieckiego jak również monito- 
ringu płatności czy procedur windykacyjnych. 

Jakie obszary brać pod uwagę przy 
ocenie klientów?

Warunkiem współpracy opartej na zaufaniu 
pomiędzy firmami jest uczciwość i kompeten- 
cje partnerów biznesowych. Ustalona dokład-
nie instrukcja procesu weryfikacji kontrahenta 
pozwala ograniczyć ryzyko nieudanych trans-
akcji i finansowych strat związanych z nie- 
skuteczną egzekucją długów. Co za tym spra- 
wdzać i jak scoringować klientów? Większość 
ekspertów ds. zarządzania wierzytelnościami 
rekomenduje kilkustopniową weryfikację po-
cząwszy od oceny formalnej rodzaju prowadzo-
nej działalności, stażu w branży, historii dzia-
łalności w rejestrach i statusu podatkowego. 
 
W następnej kolejności sprawdzana jest wia-
rygodność płatnicza. Za wiarygodność płat-
niczą w obszarze B2B uważa się zdolność kre- 
dytową szacowaną na podstawie oceny wska- 
źników ekonomicznych wg danych ze spra-
wozdania finansowego, jak również informa-
cji negatywnych i pozytywnych dotyczących 
terminowości regulowania zobowiązań wyni-
kających z faktur oraz należności uiszczanych 
do instytucji finansowych. Możliwość wery-
fikacji danych tzw. moralności płatniczej daje 
dostęp do biur informacji gospodarczej udo-
stępniających informacje gospodarcze i wy- 
wiadowni gospodarczych podających scoring 
 na podstawie danych przekazywanych przez 
instytucje finansowe. Weryfikację nierzadko 
poszerza się o gruntowne sprawdzenie kom-
petencji osób zarządzających spółką i ich his- 

torię w rejestrach działalności gospodarczej 
wraz z informacją o wcześniej prowadzonych 
biznesach. Szczególnie istotnym jest sprawdze-
nie, czy zarządzający firmą klient miał wcze- 
śniej tendencje do nieregulowania zobowią-
zań. Biura informacji gospodarczej oferują już 
nie tylko dostęp do informacji gospodarczej 
w rozumieniu Ustawy o udostępnianiu infor-
macji gospodarczych i wymianie danych go-
spodarczych, ale również do informacji o pod- 
miotach powiązanych, informacji z rejestrów 
giełd wierzytelności oraz danych o postępo-
waniach upadłościowych, restrukturyzacyj-
nych lub sanacyjnych. Informacje te można 
uzupełnić o dane dostarczane przez wywiado- 
wnie gospodarcze w tym wykaz ruchomości 
i nieruchomości oraz dane dotyczące wybra-
nych wskaźników analizy finansowej. Ilość da- 
nych dostępnych do analizy jak obecnie na 
tyle duża, że nie lada wyzwaniem dla zarzą-
dzających ryzykiem jest utworzenie skutecz-
nych algorytmów scoringujących potencjal-
nych klientów i branże, w taki sposób, żeby 
optymalizować poziomy limitu kredytu ku- 
pieckiego, wymaganych zabezpieczeń czy usta- 
lonych terminów płatności.

Posiadanie odpowiedniej 
dokumentacji jest kluczowe

Równie istotne jest zabezpieczenie formalne 
transakcji i wprowadzenie wymagań dla sił 
sprzedaży w zakresie kompletowania doku-
mentacji związanej z transakcją handlową. 
W dobrze zorganizowanych w tym zakresie 
organizacjach rzadko już spotykamy się z sy- 
tuacją sprzedaży na fakturę bez dbałości o udo- 
kumentowanie zamówienia, odbioru towaru, 
czy też ustaleń dotyczących zasad realizowa-
nia płatności i prolongaty. Coraz rzadziej też 
obowiązek kontroli tej dokumentacji spoczy-
wa na pracownikach sprzedaży, a coraz czę-
ściej firmy budują działy obsługi transakcji 
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biZnEs

i windykacji w ramach ustalonego procesu 
order-to-cash, które są odpowiedzialne za ob-
sługę transakcyjną w kwestiach księgowych, 
finansowych i związanych z obsługą zamówie-
nia, w tym za weryfikację dostarczonej doku-
mentacji i ustalenie procedur w tym zakresie. 
Posiadanie odpowiedniej dokumentacji jest 
kluczowe w momencie, kiedy faktura wyma-
ga windykacji szczególnie na etapie sądowym.  
Z doświadczeń zarządzających wierzytelno-
ściami zapewnienie udokumentowania trans-
akcji zmniejsza szanse niepowodzenia działań 
nawet o połowę, ponieważ przyspiesza postę-
powanie sądowo-egzekucyjne chociażby ze 
względu na możliwość wyboru trybu nakazo-
wego i przyspieszenia czynności związanych  
z zabezpieczeniem majątku dłużnika.  Do łask 

wracają zabezpieczenia transakcji, tj. umowa 
kredytu kupieckiego z wekslem na zabezpie-
czenie, akt notarialny o dobrowolnym podda-
niu się egzekucji (dotychczas głównie wyko-
rzystywany w umowach najmu powierzchni 
użytkowych), hipoteka, zastaw – częściej sto-
sowany w transakcjach inwestycyjnych. 

Ubezpieczyciele należności i faktorzy coraz 
częściej oferują pakiety usług związanych  
z zarządzaniem polityką kredytową jako uzu- 
pełnienie podstawowej usługi. Firmy korzy-
stające z usług zewnętrznych tj. ubezpieczenie 
transakcji handlowych czy też faktoring, któ- 
re ograniczających ryzyko, cedują na finan-
sującego lub ubezpieczyciela obowiązek mo- 
nitorowania wiarygodności płatniczej, scorin- 
gów dla branży i regionów i na podstawie 
tych danych wyliczanej zdolności kredytowej. 

Polityka i procedury kredytowania 
bardzo istotne

Poprzez ułożenie efektywnej polityki finanso- 
wania odbiorców można w skuteczny sposób 
ograniczyć ryzyko współpracy z kontrahentem 
niewypłacalnym. Niestety jest szereg czynni- 
ków zewnętrznych, które są nie do oszacowa- 
nia w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
gospodarczej na świecie. Jeśli firma stawia sobie 
za cel zwiększanie sprzedaży, i co za tym idzie 
zwiększanie ilości klientów, najprawdopodo- 
bniej nie uniknie sytuacji nieterminowego re-
gulowania faktur przez odbiorców, a opraco- 
wanie polityki monitorowania płatności i win- 
dykacji należności w taki sposób, by ograni- 
czyć ryzyko strat związanych z niewypłacal- 
nością kontrahentów, będzie konieczne.

Najistotniejsze jest ustalenie procedury mo-
nitorowania spływu należności w taki sposób, 

żeby kadry odpowiedzialne za kontakt z klien-
tem reagowały odpowiednio szybko na zacho-
wania kontrahenta i rozpoczynały działania 
już przed terminem płatności, a następnie ela-
stycznie przechodziły w razie potrzeby do pre
-windykacji, windykacji przedsądowej i zabez- 
pieczenia wierzytelności w postępowaniu są-
dowym.

Podstawowym celem prowadzenia monito-
ringu płatności faktur i najlepiej widocznym 
jest oczywiście poprawa płynności. Dobrze 
przygotowany scenariusz i treści komunika-
tów, pozytywnie motywujące kontrahenta do 
płatności, nie wpływają negatywnie na relacje 
handlowe, a nawet mogą je poprawić. W końcu 
firma stosująca profesjonalny scenariusz mo- 

nitoringowy jest postrzegana jako dbająca o za- 
soby i promująca zdrowy styl zarządzania fi-
nansami. Pierwszy kontakt z kontrahentem jest 
podejmowany jeszcze przed wymagalnością 
faktury przez wysyłkę przypominającego mo-
nitu w formie e-mail, sms lub kontaktu tele-
fonicznego. Jeśli to działanie nie zmotywuje 
klienta, w następnej kolejności realizowane są 
czynności delikatnej windykacji celem usta- 
lenia spłaty w jak najszybszym terminie. Dzia-
łanie są realizowane z uszanowaniem relacji 
handlowej i w taki sposób, by pozytywnie 
zmotywować klienta do terminowej płatno-
ści. W przypadku przekroczenia 7 dni od ter-
minu płatności komunikat powinien być już 
bardziej stanowczy i mobilizujący do spłaty 
zobowiązania. Równocześnie kadry order-to-
cash odpowiedzialne za monitorowanie płat-
ności powinny dążyć do uzyskania kolejnych 
zabezpieczeń, i sprawdzać reakcje dłużnika na 
zastosowanie kolejnych sankcji prawnych. 

Brak reakcji na sankcje prawne i nierealizo-
wanie deklarowanych spłat to już czerwona 
lampka i sygnał do wdrożenia twardej win-
dykacji. Obserwując różne podejścia do po-
lityki zarządzania wierzytelnościami możemy 
wyróżnić organizacje, które realizują proces  
w całości korzystając z wewnętrznych zaso-
bów i w większości takie, które częściowo pro-
ces outsourcingują, szczególnie na etapie win-
dykacji przedsądowej i prowadzenia spraw  
w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. 
W tym zakresie eksperci rekomendują jak naj-
szybsze wdrożenie windykacji zewnętrznej. 
Jest to dla dłużnika i tej relacji z wierzycielem 
kwestia psychologiczna. Jeśli dłużnik traktu-
je zobowiązanie lekceważąco w negocjacjach  
z wierzycielem i wykorzystuje relację, to ne-
gocjacje nie przynoszą skutków a utrzymy-
wanie otwartej sprawy w obsłudze własnych 

sił windykacyjnych opóźni podjęcie efektyw-
nych kroków. Kontakt od firmy zewnętrznej 
w większości przypadków jest traktowany po-
ważniej, a wizja realizacji sankcji jako bardziej 
prawdopodobna. Zdecydowane korzystanie  
z zewnętrznego serwisu wierzytelności od oko-
ło 21-30 dnia przeterminowania, zwiększa wi- 
docznie skuteczność działań. Również etap są- 
dowy rekomenduje się realizować w obsłudze 
prawników specjalizujących się w dochodze-
niu należności, posiadających doświadczenie 
procesowe i wiedzę na temat efektywnego 
wspierania egzekucji komorniczej. Doświad-
czony prawnik powinien sprawnie decydować 
o realizacji zabezpieczeń, wspomagać działa-
nia związane z oznaczeniem majątku dłużnika 
i monitorować egzekucję komorniczą.

sukces to aktualne dane 
i efektywne narzędzia

Przedsiębiorcy nie patrzą optymistycznie  
w przyszłość. Wg danych przekazanych przez 
BIG Infomonitor S.A. na podstawie cyklicz-
nego ankietowania przedsiębiorców, wojna  
w Ukrainie sprawiła, że co ósme przedsię-
biorstwo działa w ograniczonym zakresie. 

A udział firm, którym klienci zalegają z płat-
nościami o ponad 60 dni, w ciągu kwarta-
łu wynosi 30 proc. W warunkach tak dużej 
zmienności najistotniejsze jest zapewnienie 
organizacji aktualnych danych i korzystanie  
z narzędzi usprawniających analizę. Nie ma wąt-
pliwości, że pragmatyczne podejście do zarzą-
dzania finansami, wykorzystanie dostępnych 
metod ograniczenia ryzyka zapewni im prze-
wagę konkurencyjną w branży i tym samym 
pozwoli utrzymać działalność gospodarczą.
 

 
 

Agnieszka Szalast

Z wykształcenia ekonomistka, od po- 
nad 13 lat aktywna zawodowo w bran- 
ży usługach prawnych i finansowych 
dla biznesu. Dyrektor Sprzedaży - od 
11 lat związana z Kancelarią Prawną 
Inkaso WEC S.A. dostarczającą roz-
wiązania dla organizacji w zakresie 
kompleksowego zarządzania wierzy- 
telnościami. Autorka artykułów o za- 
rządzaniu ryzykiem i należnościami 
publikowanych w takich czasopismach 
jak: Gazeta Finansowa, Gazeta Praw-
na. Zainteresowania kieruje w stronę 
innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

„Brak reakcji na sankcje prawne i nierealizowanie 
deklarowanych spłat to już czerwona lampka i sygnał 
do wdrożenia twardej windykacji.”
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lizowania wierzycieli do szybkiego dochodze-
nia praw oraz ochronie dłużników przed zbyt 
długo trwającym stanem niepewności, co do 
istnienia obowiązków.

PrAWo

Zawezwanie do próby ugodowej 
już nie przerwie biegu 
przedawnienia
Już 30 czerwca 2022 r. w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu Cywilnego obejmująca zmiany w zakresie 
minimalnego biegu przedawnienia roszczeń.

Obecnie jeszcze obowiązujące przepisy stano-
wią, iż bieg przedawnienia przerywa się:
1. przez każdą czynność przed sądem lub in-
nym organem powołanym do rozpoznawania 
spraw lub egzekwowania roszczeń danego ro-
dzaju albo przed sądem polubownym, przed-
sięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia 
lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpie-
czenia roszczenia;
2. przez uznanie roszczenia przez osobę, prze-
ciwko której roszczenie przysługuje;
3. przez wszczęcie mediacji.
Po przerwaniu biegu przedawnienia, termin 
biegnie na nowo.

W judykaturze obowiązuje pogląd, że wskaza-
na norma stanowi także podstawę przerwania 
biegu przedawnienia przez złożenie w sądzie 
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  
w trybie art. 185 K.p.c. Kontrowersje budzi-
ła zawsze kwestia, czy drugi lub kolejny taki 
wniosek przerywa bieg przedawnienia. Pozy- 
tywna odpowiedź na podane zagadnienie 
mogłaby skutkować odsuwaniem nieomal-
że w nieskończoność chwili przedawnienia 
wierzytelności, poprzez wszczynanie kolej- 

nych postępowań pojednawczych przed są-
dem. Orzecznictwo wypracowało pogląd, iż 
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej 
przerywa zatem bieg przedawnienia, jeżeli był 
działaniem podjętym rzeczywiście w celu za-
warcia ugody, a nie w innym, zwłaszcza po-
legającym na samym przerwaniu biegu prze- 
dawnienia. Nieostre reguły związane z usta- 

Marek Wiera
Adwokat, WIERA LEJAWA Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp.p.

laniem, czy roszczenie może być dochodzo-
ne czy też nie, tworzą zjawiska niepożądane 
w obrocie, takie jak stan niepewności dłuż-
ników oraz stanowią narzędzie w rękach 
nieuczciwych wierzycieli, którzy z określo- 
nych względów odkładają w czasie chwilę 
 złożenia pozwu do sądu.

Nowelizacja znacznie zmienia obecny stan 
prawny, albowiem ani złożenie wniosku o za-
wezwanie do próby ugodowej, ani wszczęcie 
mediacji już nie przerwą biegu przedawnie-
nia, a jedynie spowodują jego zawieszenie, ale 
tylko na czas trwającego postępowania. Tym 
samym wierzyciel składając wniosek o zawe-
zwanie do próby ugodowej czy też o mediację 
zyska na czasie równym trwaniu postępowa-
nia pojednawczego lub mediacyjnego.

Zmianie ulegnie również przepis kodeksu 
postępowania cywilnego, przez co w przy-
padku gdy mediacja nie dojdzie do skutku 
wobec braku zgody przeciwnika na jej prze-
prowadzenie, to wierzyciel może wnieść do 
sądu powództwo o to roszczenie w terminie 
kolejnych trzech miesięcy.

Niewątpliwie stanowcze brzmienie nowych 
przepisów wyeliminuje wątpliwości rodzące 
się w obecnym stanie prawnym, a dające sze-
rokie pole uznaniowości sądów. Jasne zasady 
przedawnienia roszczeń przyczynią się do 
spełniania założeń, jakie przyświecały zmia-
nom, w szczególności stabilizacji stosunków 
prawnych, pewności obrotu prawnego, mobi-

Marek Wiera

Doradza firmom transportowym w za- 
kresie międzynarodowego przewozu 
towarów, odzyskiwania wierzytelno- 
ści. Prowadzi procesy odszkodowa- 
wcze roszczeń wynikających m.in.  
z przewozu, reprezentuje firmy w spo- 
rach sądowych oraz przed giełdami 
transportowymi. Specjalizuje się w two- 
rzeniu umów i regulaminów w zakre-
sie prawa autorskiego i praw pokrew-
nych, prawa własności przemysłowej, 
patentów i znaków towarowych oraz 
prawa ochrony baz danych. Ponadto 
obsługuje przedsiębiorców z branży 
IT w zakresie prawa korporacyjnego, 
ochrony danych osobowych oraz pro-
cesów inwestycyjnych. Koordynował 
 procesy rejestracji znaków towaro-
wych i patentów jednej z najwięk-
szych firm z branży chemicznej w Pol- 
sce. Wykładowca z zakresu prawa au-
torskiego m.in. na Konferencji VIII 
Dni Wolnego Oprogramowania – wy- 
kład pt. „Otwarta licencja na pro-
gram komputerowy w polskim pra-
wie autorskim” oraz z zakresu prawa 
cywilnego i postępowania cywilnego 
dla osób przygotowujących się do 
egzaminu na doradcę podatkowego.

„Niewątpliwie stanowcze brzmienie nowych przepisów 
wyeliminuje wątpliwości rodzące się w obecnym stanie 
prawnym, a dające szerokie pole uznaniowości sądów.”
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finAnsE

Szacunki w sprawozdawczości 
finansowej  - nowe wymogi nie 
tylko dla biegłych rewidentów
nowoczesna sprawozdawczość finansowa w dużej mierze bazuje na szacunkach. interesariusze oczekują 
danych finansowych, które są rzetelne i prawidłowe a jednocześnie udostępnione w możliwe najkrótszym 
czasie od zamknięcia danego okresu sprawozdawczego. bez szacunków byłoby to niemożliwe. W niniejszym 
artykule przedstawione zostaną te obszary sprawozdawczości finansowej, w których szacunki są często istotne 
oraz przedstawiona zostanie rola kierownictwa jednostki i organów nadzoru w ich tworzeniu. omówimy także 
ostatnie zmiany w zakresie wymogów dotyczących badania szacunków i ujawnień oraz współpracy kierownictwa 
jednostki z biegłym rewidentem w tym zakresie. 

Szacunki księgowe to kwoty, które stanowią 
zasadniczą część sprawozdań finansowych 
wielu jednostek. Jak istotne są szacunki w spra- 
wozdaniach finansowych dobrze obrazują po- 
niższe dane statystyczne. Ponad 80% tzw. klu-
czowych spraw badania w sprawozdaniach 
z badania sprawozdań finansowych spółek 
giełdowych (JZP) w latach 2018-2019 doty-
czyło ujęcia wartości szacunkowych w spra-
wozdaniach finansowych. Co więcej, ponad 
90% zastrzeżeń w sprawozdaniach z badania 
sprawozdań finansowych spółek giełdowych 
(JZP) wydanych przez biegłych rewidentów 
w latach 2018-2019 dotyczyła ujęcia wartości  
szacunkowych w sprawozdaniach finansowych. 

szacunek księgowy – definicja  
i przykłady

Zacznijmy zatem od samej definicji szacun-
ku księgowego. Zgodne z KSB 540 (Z)1 jest 
to kwota pieniężna, której pomiar, zgodnie  
z mającymi zastosowanie ramowymi założe-
niami sprawozdawczości finansowej, podlega 
niepewności oszacowania. W przypadku zi-
dentyfikowania potrzeby ustalenia szacunku 
księgowego, pomiar tych kwot wiąże się z nie-
pewnością oszacowania ze względu na nie-
odłączne ograniczenia wiedzy lub danych. W 
rezultacie może wystąpić wiele różnych wy-
ników pomiaru. Proces i kontrole stosowane 
do uzyskiwania kwot szacunków księgowych 
obejmują wybór i stosowanie metod (w tym 
modeli) wykorzystujących założenia i dane. 
Wymaga to zastosowania osądu oraz może 

Piotr Woźniak
Biegły rewident, FCCA, Partner Zarządzający w UHY ECA Audyt

powodować złożoność i subiektywny charak-
ter (w tym możliwą stronniczość) pomiaru. 
Czynniki te sprawiają, że szacunki księgo-
we są narażone na istotne zniekształcenie. 
Stopień, w jakim szacunek księgowy podle-
ga niepewności szacowania, będzie znacz- 
nie zróżnicowany. Dla niektórych szacunków 
księgowych niepewność szacowania może 
być bardzo niska, jako że rodzaj tych szacun-

ków, złożoność i subiektywizm dotyczące ich 
określania są również bardzo niskie. Gdy nie-
pewność szacowania, złożoność i subiekty-
wizm są bardzo wysokie, wówczas oczekuje 
się, że procedury szacowania ryzyka zastoso-
wane przez kierownictwo jednostki ale i pro-
cedury badania, które będzie stosował biegły 
rewident przy weryfikacji tych szacunków 
będą bardziej rozbudowane. 

Wskazany wcześniej standard badania po-
daje przykłady szacunków księgowych, które 
obejmują m.in.:
• przestarzałe i nierotujące zapasy,
• amortyzację aktywów trwałych i wyposażenia,
• wycenę aktywów infrastruktury,

• wycenę instrumentów finansowych,
• wynik toczącego się sporu sądowego
• odpisy aktualizujące/rezerwy na oczekiwa-
ne straty kredytowe,
• wycenę zobowiązań z tytułu umów ubez-
pieczeniowych,
• zobowiązania gwarancyjne,
• zobowiązania z tytułu świadczeń emerytal-
nych,

• płatności oparte na akcjach
• wartość godziwą aktywów lub zobowiązań 
nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych w tym ustalenie wartości fir-
my i wartości niematerialnych
• utratę wartości aktywów długotermino-
wych lub aktywów trwałych i wyposażenia 
przeznaczonych do zbycia, 
• niepieniężne wymiany aktywów lub zobo-
wiązań pomiędzy niezależnymi stronami, 
• przychody z kontraktów długoterminowych.  

Właściwie już na podstawie tych przykładów 
należy zauważyć że szacunki dotyczą bardzo 
wielu obszarów sprawozdania finansowego  
a nie jest to lista zamknięta.

„Dla niektórych szacunków księgowych niepewność 
szacowania może być bardzo niska, jako że rodzaj tych 
szacunków, złożoność i subiektywizm dotyczące ich 
określania są również bardzo niskie.”
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rola zarządu, organów 
nadzorczych a rola biegłego 
rewidenta w zakresie szacunków

Zarząd jako kierownik jednostki jest zobo-
wiązany przy sporządzaniu sprawozdania fi- 
nansowego do dokonania rzetelnych sza-
cunków. Należy jednak pamiętać o tym, że 
przepisy prawa bilansowego już jakiś czas 
temu poszerzyły też odpowiedzialność orga-
nów nadzorczych. Zgodnie z art. 4a ustawy 
o rachunkowości to „kierownik jednostki 
oraz członkowie rady nadzorczej lub innego 

organu nadzorującego jednostki są zobowią- 
zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finan-
sowe, skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe, sprawozdanie z działalności oraz spra-
wozdanie z działalności grupy kapitałowej 
spełniały wymagania przewidziane w usta- 
wie”. Za szkodę wyrządzoną działaniem lub 
zaniechaniem stanowiącym naruszenie obo-
wiązku wskazanego wyżej kierownik jed-
nostki oraz członkowie rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorującego jednostki od-
powiadają solidarnie wobec spółki.

Celem biegłego rewidenta z kolei jest uzy-
skanie wystarczających i odpowiednich do-
wodów badania na temat tego, czy szacunki 
księgowe i powiązane ujawnienia w sprawoz-
daniu finansowym są racjonalne w kontek-
ście mających zastosowanie ramowych zało-
żeń sprawozdawczości finansowej.

Coraz bardziej wymagające 
szacunki a regulacje dla biegłych 
rewidentów

Zmieniony standard badana dotyczący sza-
cunków, zgodnie z intencjami IAASB sto-
sowany miał być już do badań sprawozdań 
finansowych za okresy sprawozdawcze roz-
poczynające się 15 grudnia 2019 r. i później. 
Ostatecznie, w wyniku zastosowania przepi-
sów przejściowych w Polsce, KSB 540 (Z)  ma 
zastosowanie do wykonywania usług badania 
sprawozdań finansowych oraz usług przeglą-
dów sprawozdań finansowych i innych histo-
rycznych informacji finansowych za okresy 
sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 
2021 r. i później, z możliwością ich wcześniej-
szego stosowania.

Zmieniony KSB jest odpowiedzią na zmiany 
w standardach sprawozdawczości finansowej 
i większą złożoność środowiska gospodarcze-
go, które łącznie spowodowały wzrost zna-
czenia szacunków księgowych dla użytko- 
wników sprawozdań finansowych oraz wpro-
wadziły nowe wyzwania dla sporządzających 
sprawozdania finansowe i biegłych rewiden-
tów. Nowy KSB 540 (Z) powstał wiec jako 
odpowiedź na rosnącą niepewność otoczenia  
i złożoność środowiska gospodarczego. Jed-
nocześnie ma on za zadanie promowanie szer-
szego stosowania zawodowego sceptycyzmu 

wśród biegłych rewidentów oraz uzyskanie 
korzyści dla interesu publicznego poprzez lep-
szą komunikację i transparentność. Podsta-
wowe różnice pomiędzy wymaganiami zno-
welizowanego standardu a jego wcześniejszą 
wersją zostały przedstawione poniżej. Nowy 
standard to m.in.:
• Promowanie szerszego stosowania zawodo-
wego sceptycyzmu.
• Podkreślenie znaczenia ryzyka nieodłączne-
go, nierozerwalnie związanego z ustaleniem 
i prezentowaniem w sprawozdaniu finanso-
wym przez kierownictwo kwot szacunków.
• Wprowadzenie rozszerzonych i ulepszo-
nych procedur oszacowania ryzyka istotnego 
zniekształcenia  na poziomie sprawozdania 
finansowego jak i na poziomie stwierdzeń.
• Wzrost znaczenia zewnętrznych źródeł in-
formacji.
• Nowe i ulepszone materiały objaśniające.
• Rozszerzone wymogi dokumentowania.
• Zwiększenie nacisku na komunikację bie-
głego rewidenta.
• Zwiększenie wymogów badania dotyczą-
cych ujawnień szacunków księgowych.
• Zwiększenie nacisku na znaczenie decyzji bie-
głego rewidenta dotyczących procedur kon- 
troli wewnętrznej jednostki dotyczących za-
sad tworzenia, wyceny i prezentacji kwot sza-
cunków księgowych.
• Wprowadzenie wymogów ustalania nakła-
du pracy.
• Podkreślenie znaczenia skalowalności sto-
sowania wymogów zmienionego KSB 540 (Z). 

Rada tworząca standard (IAASB) opubliko-
wała a PIBR przetłumaczyła na język polski 
szereg dodatkowych materiałów wspierają-
cych wdrożenie nowego standardu, m.in.:
• At a Glance
• Podstawa wniosków

Piotr Woźniak

Biegły rewident, FCCA, Partner Zarzą-
dzający w UHY ECA Audyt. Doświad-
czenie zdobywał w międzynarodowej 
firmie audytorskiej, gdzie zajmował się 
przeprowadzaniem badań i przeglą-
dów sprawozdań finansowych. Posiada 
praktyczną wiedzę  i bogate doświad-
czenie w zakresie badania sprawozdań 
finansowych, sporządzania pakietów 
konsolidacyjnych, przekształceń spra-
wozdań finansowych zgodnie z MSR/
MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due 
diligence i wyceny przedsiębiorstw. 
Specjalizuje się w obsłudze rynków ka-
pitałowych. Obecnie zarządza Grupą 
UHY ECA, między innymi sprawując 
nadzór nad departamentem audytu. 
Aktywność zawodową rozwija nie tyl-
ko poprzez kierowanie pionem usług 
audytorskich, ale również poprzez pro-
wadzone szkolenia, artykuły i publika-
cje z zakresu rachunkowości w tym: 
„Rachunkowość zabezpieczeń”.

„Celem biegłego rewidenta z kolei jest uzyskanie 
wystarczających i odpowiednich dowodów badania 
na temat tego, czy szacunki księgowe i powiązane 
ujawnienia w sprawozdaniu finansowym są racjonalne 
w kontekście mających zastosowanie ramowych założeń 
sprawozdawczości finansowej.”

• Przegląd zmian
• Podsumowanie zmian
• Przepływ wymogów
• Trzy podejścia do testów
• Powiązania między 540Z i innymi MSB
• Briefing klienta badania
• Proste i złożone przykłady ilustrujące

1KRAJOWY STANDARD BADANIA 540 (Z) w brzmie- 
niu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BA-
DANIA 540 (ZMIENIONEGO) „BADANIE SZA-
CUNKÓW KSIĘGOWYCH I POWIĄZANYCH 
UJAWNIEŃ”
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Czarna seria motoryzacji
Zamknięcie rosyjskiego rynku, drastyczny spadek popytu w ukrainie, a przede wszystkim kryzys na rynku 
surowców i jeszcze większe kłopoty z otrzymaniem części i podzespołów – to kolejne po pandemii wyzwania, 
jakim będzie musiał sprostać sektor produkcji aut.

W ramach sankcji nakładanych na rosyjską 
gospodarkę, bądź po prostu z powodu braku 
części zachodnie koncerny wstrzymały albo 
znacząco ograniczyły produkcję w Rosji. Nie 
pracują m.in. zakłady Volkswagena czy Stel-
lantisa w Kałudze. Obie firmy zatrzymały 
również eksport do Rosji. Działalność swo-
ich fabryk zawiesiły japońska Toyota, a także 
południowokoreańskie Hyundai i Kia.

– Mamy ok. 7 tys. lojalnych ludzi pracują-
cych dla nas w Rosji. Mamy tam trzy zakła-
dy i klientów od wielu lat, więc to bardzo 
trudna decyzja. Ale zdecydowane sankcje to 
prawdopodobnie jedyne środki, jakie mamy 
obecnie, ponieważ to, co widzimy w Europie, 
jest naprawdę przerażającą wojną – mówił  
w telewizji CBS o zamknięciu rosyjskich za-
kładów Volkswagena dyrektor generalny fir-
my, Herbert Diess.

Kłopoty może mieć również francuski Re-
nault, do którego należy główna rosyjska 
marka – Lada. Rosja to też dla spółki drugi co 
do wielkości rynek odpowiadający nawet za 
ponad 12 proc. jej globalnych przychodów. 
Teraz efektywność zauważalnie nurkuje – 
zakłady pracują z minimalną wydajnością,  
a produkcja Lady spadła w marcu o 56 proc. 
Jak prognozuje Komitet Producentów Samo-
chodów AEB zrzeszający działające w Rosji 
zagraniczne koncerny, w tym roku sprzedaż 
nowych aut może spaść tam nawet o 50 proc. 
do ok. 0,8 mln sztuk.

Produkcja w dół

Wojna odbija się jednak nie tylko na ryn-
ku agresora, lecz znajduje odzwierciedlenie  
w zmniejszonej produkcji w całej Europie. 
Według firmy konsultingowej Techcet, prze-
dłużający się konflikt może znacznie utrud-
nić planowane zwiększenie podaży chipów 

Grzegorz Kowalczyk
Dziennikarz gospodarczy, Business Insider Polska

(za sprawą problemów z podażą neonu uży- 
wanego w środkach produkcji), których de- 
ficyt ogranicza produkcję pojazdów od prze- 
łomu lat 2020 i 2021. Są też kłopoty z zaopa-
trzeniem w wiązki przewodów, które w zna- 
cznej części dostarczali na europejski rynek 
ukraińscy producenci.

W związku z kłopotami, S&P Global Mobi-
lity (dawniej IHS Markit) obniżyło w marcu 
prognozę globalnej produkcji w 2022 r. lek-
kich pojazdów o 2,6 mln sztuk, do poziomu 
81,6 mln. Powody: utracony popyt na Ukra-
inie i w Rosji, a także brak komponentów.

Z jednej strony produkcja w Rosji jest pozba-
wiona komponentów elektronicznych obję- 
tych m.in. amerykańskimi sankcjami. Z dru-
giej niepewność na rynku i wizja zamrożenia 

handlu surowcami z Rosją powoduje gwał-
towny wzrost cen metali niezbędnych przy 
wytwarzaniu pojazdów.

Nikiel, który w czasie wojennej paniki ryn-
kowej w pierwszej dekadzie marca był nawet 
trzykrotnie droższy niż przed inwazją, wciąż 
utrzymuje się na zauważalnie wyższym po-
ziomie (o ponad 35 proc.) niż przed wybu-
chem konfliktu. Podobną tendencję można 
zauważyć także w przypadku innych metali 
wykorzystywanych do produkcji motoryza- 

cyjnej. Droższe niż na początku roku są m.in. 
miedź czy aluminium. Pallad jeszcze w stycz-
niu kosztował poniżej 2 tys. dol. za uncję. 
Teraz trzeba za niego zapłacić ponad 2,3 tys. 
dol. W pierwszej dekadzie kwietnia wyklu-
czono z centrów obrotu w Londynie i Zury-
chu dwóch rosyjskich dostawców tego meta-
lu odpowiadających za ok. 40 proc. dostaw.

Jak wyliczają analitycy LMC Automotive,  
z powodu braków w dostępie do komponen-
tów  niemieccy producenci w swoich euro-
pejskich fabrykach (wyłączając Ukrainę i Ro-
sję) wyprodukowali od marca nawet 150 tys. 
pojazdów mniej niż pierwotnie zakładano.

Podobną tendencję widać w Polsce – Instytut 
Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podał, 
że w I kw. 2022 r. z taśm tyskiego Fiata zjecha-

ły 32.354 samochody, czyli o 41 proc. mniej 
niż rok temu. Niewiele lepiej jest w pod- 
poznańskiej fabryce Volkswagena – tam spa-
dek wyniósł ok. 26 proc. Wyprodukowano 
40,9 tys. pojazdów.

nie kupujemy

Motoryzacja okazuje się jednym z najbar-
dziej poszkodowanych sektorów gospodarki 
w ciągu ostatnich dwóch lat.  Na początku 
2020 r. pandemiczny lockdown zamknął za-

„W związku z kłopotami, S&P Global Mobility (dawniej 
IHS Markit) obniżyło w marcu prognozę globalnej produkcji 
w 2022 r. lekkich pojazdów o 2,6 mln sztuk, do poziomu 
81,6 mln. Powody: utracony popyt na Ukrainie i w Rosji, 
a także brak komponentów.”
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jest we Włoszech i Hiszpanii – tamtejsze ryn-
ki wyhamowały kolejno o 24,4 oraz 11 proc.

będzie drożej

W niepewnych czasach trudno się dziwić, 
że popyt na auta nie jest duży – to nie towar 
pierwszej potrzeby. Rosnące stopy procento-
we, podnoszące koszty kredytu czy leasingu  
i utrudniające dostęp do nich też robią swoje. 
Ale nie ma co się spodziewać, że producenci 

będą obniżać ceny, żeby zachęcić do zaku-
pów. Obniżona produkcja, trudności koncer-
nów i rosnące koszty energii, surowców oraz 
pracy  sprawiają, że za samochody zapłacimy 
więcej niż wcześniej.

Już teraz drożeją dość szybko – jak wyliczył 
IBRM Samar, średnia ważona cena nowego 
pojazdu wyniosła w lutym 143 837 zł. To wzrost 
 o 8,4 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, 
a od stycznia 2018 r. aż o ok. 43 proc. Podob-
ną tendencję widać też za granicą. Według 
amerykańskiej firmy analitycznej JD Power w 
marcu średnia transakcji zakupu auta to ok.  
43,7 tys. dol. Tym samym jest o ok. 26 proc. 
wyższa niż przed pandemią.

Niewiele wskazuje na to, by trend się od-
wrócił – firmy motoryzacyjne zapowiedziały 

brAnŻE

kłady produkcyjne, zerwał łańcuchy dostaw, 
a także na długo opustoszył samochodowe 
salony. 2020 r. okazał się najgorszym rokiem 
branży w XXI w. Dość wskazać, że rejestracje 
nowych pojazdów na największych rynkach 
spadły w ciągu roku od ok. 20 proc. (Niemcy) 
do niemal 30 proc. (np. Francja czy Włochy).

Po zniesieniu restrykcji dobre czasy nie wróci-
ły. Okazało, że motoryzacja, dlatego, że ogra- 
niczyła produkcję w czasie pandemii, wypa-

dła z łańcuchów dostaw producentów chi-
pów, niezbędnych do funkcjonowania nowo- 
czesnej samochodowej elektroniki. Woleli oni 
zaopatrywać sektor RTV i AGD, który w okre- 
sie zamknięcia ludzi w domach z powodu 
kwarantanny nabrał rozpędu.

Teraz motoryzację czekają dalsze spadki. Jak 
podało Europejskie Stowarzyszenie Produ-
centów Samochodów (ACEA), w marcu w Unii 
Europejskiej zarejestrowano 844.187 nowych 
samochodów osobowych, czyli o 20,5 proc. 
mniej niż rok temu. W Polsce spadek wyniósł 
17,4 proc. (zarejestrowano 39.530 aut). Po-
dobną tendencję widać na największych ryn-
kach motoryzacyjnych w Europie – w Niem- 
czech marcowy spadek rejestracji nowych 
samochodów wyniósł 17,5 proc., we Francji 
tąpnięcie sięgnęło 19,5 proc. Jeszcze gorzej 

Grzegorz Kowalczyk

Dziennikarz gospodarczy – pracuje 
w Business Insider Polska, przez kilka 
lat był związany z Dziennikiem Gaze-
tą Prawną. Absolwent dziennikarstwa 
i medioznawstwa oraz politologii na 
Uniwersytecie Warszawskim; dokto-
rant nauk politycznych i administracji 
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecz-
nych UW; członek zespołu Labora-
torium Badań Medioznawczych UW.

„W niepewnych czasach trudno się dziwić, że popyt na auta 
nie jest duży – to nie towar pierwszej potrzeby. Rosnące stopy 
procentowe, podnoszące koszty kredytu czy leasingu 
i utrudniające dostęp do nich też robią swoje.”

gigantyczne inwestycje w elektromobilność.  
W obliczu zmniejszenia się rynku mogą pró-
bować zdobyć środki na nowe projekty po-
przez wzrost swoich marż.

Kiedy rynek wróci do stabilnej sprzedaży,  
a ceny się unormują? Obecnie trudno to 
przewidzieć, bo wiele zależy od wstrzymania 
działań wojennych. A nawet jeśli do tego doj-
dzie, trzeba będzie poczekać na zwiększenie 
podaży niezbędnych do produkcji kompo-
nentów. W lutym agencja ratingowa Fitch 
wskazywała, że problem z półprzewodnika-
mi powinien maleć od drugiej połowy roku. 
Wywindowanie jednak cen surowców, a tak-
że ewentualne problemy z dostawami neonu 
mogą spowodować, że czas ten zauważalnie 
się wydłuży.

https://creditmanagermagazine.pl/
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Russia: rouble and economic 
outlook
the russian rouble has withstood the tightening of international sanctions in response to the russia’s 
escalation of the war in ukraine, but the currency’s fortunes are increasingly disconnected from 
the deteriorating health of the domestic economy. 

The EU’s proposed new sanctions are like-
ly to inflict further damage on the Russian 
economy depending on the details of the fi-
nal agreement, undermining already modest 
expectations for long-term growth.

the rouble’s recovery – is it 
sustainable?

Two main factors explain the recovery of the 
rouble, trading officially at 64 per USD as of 
May 30 (Figure 1). Firstly, high foreign-cur-
rency inflows from oil and gas exports – as 
energy prices have soared – create steady 
demand for the Russian currency. In the first 
four months of this year, the current account 
surplus surged to almost USD 96bn, not far 
from the USD 122bn full-year surplus of 
2021. The planned EU oil embargo would hit 
foreign-currency inflows in 2023. This would 
have material implications for the value of 
rouble, particularly if today’s high energy 
prices subside.

Levon Kameryan
Associate Director, Scope Ratings

Secondly, while efforts by the Central Bank 
of Russia to prevent capital flight and stabi-
lise local markets through capital controls 
and higher interest rates are working near 
term, they come at cost of tighter financial 
conditions than before the escalation of the 
war due to elevated credit spreads and low 
liquidity decoupling economic and finan-
cial-market activity from the fortunes of the 
rouble.

What are the near- and medium 
-term growth prospects for russia?

We project Russia’s economic output to con-
tract by at least 10% this year - the steepest 
decline since 1994 – and stagnate in 2023, 
knocking activity back to levels last seen on 
the eve of the global financial crisis in 2008. 
To blame are the collapse in private con-
sumption, in investment and in imports as 
sanctions have taken hold. Russia’s important 
non-extractive industries – machinery and 

electrical equipment, computers, cars and 
pharmaceuticals – are reliant upon imported 
components. The share of foreign value add-
ed exceeds 50%, with about half coming from 
the EU, the US, the UK, Canada and Japan 
(Figure 2). With many foreign firms halting 
activities in Russia since the escalation of 
the war, such a big portion of foreign-made 
goods cannot be easily substituted by im-
ports from China or local alternatives.

russian economy faces a challenging 
medium-run outlook

Transforming Russia’s economic model to 
sustain the country’s greater economic isola-
tion will require more than just protecting the 
value of rouble. More profound reform ought 
to wean the Russian economy off reliance on 
oil and gas. Such dependence has discouraged 
private investment, held back productivity 
and aggravated economic inefficiencies. Such 
reforms are politically costly, as they require 
reducing the state’s large role in the economy.

Without significant economic reform and 
assuming sanctions remain in place, we ex-
pect Russia’s medium-run growth potential 
to moderate to 1-1.5% a year (from a previ-
ous estimate of 1.5-2%), well below that of 
most central and eastern European economies 
where living standards are far higher.

the Eu proposed new sanctions  
– how tough are they?

The Russian economy and budget rely heavily 
on revenues generated by oil and gas exports. 
An oil embargo would further box Russia in 
as oil has historically been much more im-
portant than gas for state finances. Last year, 
oil and gas together generated 36% of Russia’s 
federal budget revenues, with oil accounting 
for 80% of this aggregate (Figure 3).

Figure 1: Russia: exchange rate vs sovereign credit default swap (CDS) spreads

Source: Central Bank of the Russian Federation, Refinitiv Eikon, Scope Ratings
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In the short term, the hit from an oil embar-
go could be partially offset by higher energy 
prices. While gas typically plays a lesser role 
for the state budget, Russia has generated 
more export revenue from gas than oil since 
the escalation of the war due to soaring gas 
prices and the discounts on Russian crude oil 
- income which could be indirectly redistrib-
uted in the domestic economy. 

The EU’s oil embargo might also prove softer 
than initially expected, as any agreement re-
quires unanimous endorsement of the EU’s 
27 member states. The EU will likely have 
to give some landlocked countries most de-
pendent on Russian oil – Hungary, Slovakia, 
the Czech Republic – temporary flexibility to 
get the embargo agreed.

Figure 2. Share of foreign value added in final demand by industry in Russia, 2018 (%)

Figure 3: Oil and gas revenues in Russia’s 2021 and 2022 federal budgets

Source: OECD, Scope Ratings

Source: Ministry of Finance of the Russian Federation, Scope Ratings

Countermeasures: what steps 
might russian authorities take?

Russia may expand economic retaliation 
against the EU, including further interrup-
tions of Russian exports to select EU coun-
tries beyond that imposed so far on Bulgaria, 
Finland and Poland.

Moscow is also seeking alternative buyers for 
Russian oil and gas. But the longer-term solu-
tion of redirecting Russian EU-bound oil and 
gas to the east is easier said than done without 
investment in new infrastructure, given trans-
port limitations and logistical bottlenecks. 

Take natural gas. The capacity of Russia’s 
eight pipelines supplying gas to Europe is 

around 220bcm/year, almost five times that 
of one pipeline to China, which, at full ca-
pacity, will reach 48bcm/year. The planned 
Power of Siberia 2 pipeline (to deliver an ex-
tra 50 bcm/year gas to China) might come on 
stream only by 2030.
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Russia’s war against Ukraine 
might persistently shift global 
supply chains
the war russia is waging against ukraine has already halted most of ukraine’s production capabilities. 
similarly, the sanctions raised against russia by the international community end decades of economic 
cooperation across several economic sectors. this column draws on empirical evidence from over two 
decades of civil wars across the world to inform the debate on how international supply chains will adjust  
to the economic disruptions brought by violence, and how likely it is that the international economy 
will ever return to the pre-war situation.

The havoc brought upon countries by vio-
lent warfare causes, next to immeasurable 
personal pain, heavy economic disruptions. 
Destruction of production sites, disrupt-
ed supply chains, and the displacement of 
people often provoke a sudden and durable 
rupture of economic activity. While we do 
not have much generalisable empirical evi-
dence on the economic costs of international 
wars, which used to be a rare phenomenon 
in recent decades, the literature on civil wars 
coined the term ‘development in reverse’ to 
describe the often persistent, negative eco-
nomic effects of sustained episodes of war-
fare (Collier et al. 2003).           

Currently, we see such a development in re-
verse unfolding in Ukraine. Only weeks after 
Russian forces commenced their invasion 
of Ukraine, millions of people have left the 
country, and formerly prosperous towns lie 
in ruins (Skok and de Groot 2022). At the 
same time, the international community 
punishes Russia with sanctions of an un-
precedented scale, which have the potential 
to hurt the Russian economy significantly 
and end decades of economic collaboration 
(Berner et al. 2022, Felbermayr et al. 2019). 
Nonetheless, an embargo on oil and gas im-
ports from Russia has not yet been imple-
mented despite intensive public discussion, 
as several large European countries fear the 
economic consequences of forfeiting these 
hard-to-substitute imports (Bachmann et 
al. 2022) . Looking at how the internation-
al economy coped with prior disruptions to 
economic exchange caused by violent war-
fare helps us form expectations about the 
economic future of Ukraine, Russia, and the 
sanctioning countries. 

(how) do supply chains adopt to 
economic disruptions?

In a recent study, we investigate how inter-
national trade flows respond to unilateral 
economic shocks (Korn and Stemmler 2022). 
For this, we focus on national civil wars, 
which have been found to cause significant 
disruptions to countries’ production and 
export capabilities (Blattmann and Miguel 
2010). Specifically, we ask whether and how 

importers adjust their trade flows if a civ-
il war breaks out in one of their main trade 
partners (see Arezki 2022 on the internation-
al spillovers of the war in Ukraine). To an-
swer this question empirically, we use bilater-
al trade data that include over 150 countries 
for the period 1995 to 2014.

In this dataset, we first identify exporters that 
experience a civil war in a given year accord-
ing to the civil war classification from the 
Uppsala Conflict Data Program (Sundberg 
and Melander 2013). Then, we code which 
trading dyads are most likely to be affected 
by trade relocation away from the conflict 
country. We base this coding on two char-
acteristics, which we illustrate in. First, we 

identify all countries for which the conflict 
country used to be a main trading partner 
(i.e. among the top seven exporters to this 
country). Second, we identify all countries 
that offer a variety of goods similar to the 
conflict country. Using various classification 
algorithms, we sort countries into clusters 
with similar production portfolios based on 
production volumes across 61 SITC product 
lines. We combine these relevance and simi-
larity conditions to code which importer-ex-

porter dyads are likely to experience trade 
relocation effects, as the importing country 
substitutes its demand away from the con-
flict country towards another exporter who 
offers a similar variety of goods. Finally, we 
investigate empirically whether trade values 
increase between these ‘relocation dyads’ in 
response to a civil war.

We find robust evidence that global supply 
chains adapt relatively quickly to economic 
disruptions from civil conflicts, but that this 
trade relocation effect exhibits a fair amount 
of heterogeneity. First, the reactions of supply 
chains in agricultural goods and the mining 
sector are exceptionally strong. On average, 
trade volumes between such ‘relocation dy-

Tobias Korn
PhD candidate in Economics, Leibniz Universität Hannover
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“We find robust evidence that global supply chains adapt 
relatively quickly to economic disruptions from civil conflicts, 
but that this trade relocation effect exhibits a fair amount of 
heterogeneity. First, the reactions of supply chains in agricultural 
goods and the mining sector are exceptionally strong.”
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ads’ increase by 12% and 13%, respectively, 
already one year after the start of a civil war. 
In the manufacturing sector, trade values in-
crease by 7% on average, and only if conflicts 
last for several years. Hence, manufactur-
ing supply chains seem to be more hesitant 
to relocate compared to imports of primary 
goods. Interestingly, we find no evidence of 
supply chain adjustments in the fuels sec-
tor. If anything, importers cut back on fuel 
imports from alternative trading partners 
to maintain their current fuel imports of 
their main exporting partner who is now at 
conflict. This is a reaction we see again to-
day, where countries highly dependent on 
Russian oil and gas struggle to scale back 

on these imports, even though they support 
various other sanctions. Our findings further 
add to the recent discussion in Kwon et al. 
(2022), who find evidence that sanctioning 
countries substitute for exports from third, 
non-sanctioned countries. If our results ap-
ply similarly to the economic effects of sanc-
tions, and in light of the current debate on oil 
and gas embargos against Russia, we would 
not expect to find such a substitution effect 
for trade in fuels.

What do our findings imply for Ukraine’s 
global supply chains? Here, we can draw on 
case study evidence from Russia’s annexation 
of Crimea and the subsequent civil war that 
erupted in Ukraine’s Donbas region. Apply-
ing a similar structural gravity-general equi-
librium estimation technique as in Kwon 
et al. (2022), we estimate the reduction in 
Ukraine’s exports following the outbreak of 
the civil war in 2014. We then use this esti-
mate to compute hypothetical trade patterns 
and welfare levels of countries worldwide 
if this conflict would never have happened. 
Comparing actual to hypothetical trade flows 
and welfare levels, we get an idea of how this 
conflict affected the global economy. While 
we can hardly compare the scale of violence 
during the civil war to today’s situation, the 
qualitative tendencies are likely to be similar. 
We find that several dyads increase their bi-
lateral shipments in response to the civil war. 
The countries most affected by the disrup-
tion of imports were Egypt, Moldova, Jordan, 
and Ethiopia. For most of them, Kazakhstan, 
Slovenia, and Finland resembled the main 
substitution partners, as they increased their 
imports from these countries by up to 2% in 
response to the civil war. Looking at welfare 
changes, however, we find that all countries 
are left worse off compared to the counter-

factual where the civil war did not take place. 
While it is not surprising that Ukraine itself 
suffered the most, even those countries that 
benefit from trade relocation (e.g. Kazakh-
stan and Slovenia) become worse off overall 
from the civil war, as the increases in export 
demand do not compensate the loss relating 
to trade opportunities with Ukraine. 

the future of the global economy

We conclude this column by looking ahead. 
How can the Ukrainian and Russian econo-
mies recover from the war once the violence 
ends and the sanctions are lifted? As far as 
international trade is concerned, it highly 

depends on how long the war and sanctions 
will go on, and on how the rest of the world 
reacts. In our study, we estimate how trade 
relationships behave after a civil war ends. 
Here, we find that the trade relocation effects 
we estimate during a civil war remain of al-
most the same magnitude up to nine years 
after a civil war ended. Our 20-year sam-
ple unfortunately does not allow us to look 
for much longer periods. Especially in the 
manufacturing sector, the relocation effects 
robustly remain unchanged after peace is 
established. That is, whereas manufacturing 
supply chains tend to remain intact during 
shorter periods of violence, they also stay 
relocated once a substitution took place. As 
a possible explanation of this persistence, we 
provide evidence that (sustained) periods of 
violence and the resulting trade relocation 
effects increase the likelihood that the sub-
stituting importers persistently decrease the 
bilateral trade costs with their substitution 
partners by signing Preferential Trade Agree-
ments with them. Hence, relocation persists 
because the world economy reaches a new 
equilibrium, in which the (former) conflict 
countries’ relative trade costs have increased 
compared to the pre-war situation. 

This has implications should the war in 
Ukraine continue for so long that the relo-
cation of supply chains and the subsequent 
conclusion of new international cooperation 
agreements cement a new structure of the 
world economy. In that situation, our anal-
ysis suggests that both Ukraine and Russia 
would find it hard to recover their interna-
tional economic standing from before the 
conflict (Chepeliev et al. 2022). The recent 
visit of Germany’s Secretary of Economic 
Affairs to Qatar and negotiations on better 
trade relationships may be one of the first 

VoxEU.org – CEPR’s policy portal

Was set up in June 2007 to promote 
„research-based policy analysis and 
commentary by leading economists”. 
Vox’s audience consists of economists 
working in the public sector, private 
sector, academia and media – as well 
as students of economics in the broad 
sense. Vox columns cover all fields 
of economics broadly defined and is 
widely read (the site receives about a 
half million page views per month).

“We find that the trade relocation effects we estimate during 
a civil war remain of almost the same magnitude up to nine 
years after a civil war ended.”

steps in this direction. Nevertheless, current 
considerations to foster economic and polit-
ical relations with Ukraine, and even to ini-
tiate the process of Ukraine joining the EU, 
can be a valid measure to counteract the loss 
in trade access brought upon them by Rus-
sia’s declaration of war.

The article was originally published on the 
VoxEU.org platform. Notes and bibliography 
are also available there.
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EU uses financial strength to 
support Ukraine; recovery funds 
roll out to member states
the Eu has demonstrated the ample financial resources at its disposal to help offset the impact of the 
russia-ukraine war in providing emergency support for ukraine as member states continue to receive 
recovery funds.

The EU’s emergency macro-financial assis-
tance (MFA) loan of EUR 1.2bn for Ukraine, 
more recently topped up by another pro-
posed EUR 9bn in MFA loans, comes as the 
country’s economy has been devastated by 
Russia’s military incursions.

The EU, rated AAA/Stable by Scope, has had 
the means to increase direct financial sup-
port to Ukraine and other non-EU countries 
experiencing the adverse knock-on econom-
ic effects of the war.

However, the war, sanctions on Russia and 
their impact on food and energy prices are 
weighing down on Europe’s post-Covid re-
covery. These circumstances have under-
scored the importance of the EUR 233bn 

Figure 1. RRF grant and loan requests and approvals
EUR bn

*The Netherlands have yet to provide their recovery plan following a change in government. 
**The maximum amount that is left from the original EUR 386bn envelope following the approval of six 
loan requests, mostly Italy’s. | Source: European Commission, Scope Ratings.

of loans from the Recovery and Resilience 
Facility that EU member states can request 

until August 2023 as part of the Next Gen-
eration EU (NGEU) programme to promote 
growth and investment (Figure 1).

As part of the Commission’s efforts to reduce 
EU reliance on imports of Russian fossil fu-

els, the recently adopted REPowerEU pro-
gramme would be mainly financed by repur-
posing EUR 225bn of available RRF loans.

offsetting war impact with support 
for ukraine, recovery funds

This combination of emergency financial 
support for Ukraine and the continuing fis-
cal stimulus for the EU at large are vital for at 
least partially offsetting the direct and indi-
rect consequences of the war in Europe.

Support offered to Ukraine, rated CCC by 
Scope and under review for developing out-
come, is modest compared with the Ukrain-
ian government’s estimated funding gap of 
around EUR 15bn for the next three months. 
The gap will be partially filled by USD 6.5bn 
raised at the recent High-Level International 
Donors’ Conference for Ukraine.

The package of EU support for Ukraine falls 
within the EUR 10bn to EUR 12bn in direct 
support we had estimated that the Com-
mission could provide within a EUR 53.5bn 
ceiling of guarantees under the EU External 
Action Guarantee Fund (EAGF) for 2021-27.
However, within the current institutional 
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“The package of EU support for Ukraine falls within the EUR 
10bn to EUR 12bn in direct support we had estimated that the 
Commission could provide within a EUR 53.5bn ceiling of 
guarantees under the EU External Action Guarantee Fund 
(EAGF) for 2021-27.”
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framework, the EU is now at its limits to pro-
vide additional financial support to Ukraine. 
Funds for a post-war reconstruction phase 
will require a new, specific instrument for 
Ukraine and/or multilateral banks such as 
the European Bank for Reconstruction and 
Development (AAA/Stable) and the Europe-
an Investment Bank (AAA/Stable) channel-
ling significant parts of new lending activity 
to projects in Ukraine over the coming years.

Eu has ample capacity to absorb 
emergency support for ukraine

Credit implications of the additional EUR 9bn 
MFA programme to Ukraine are in line with 
the EU’s AAA credit rating. The programme 
for Ukraine will affect the EU’s loan portfolio 
and asset quality before taking credit enhance-
ments into consideration. 

Given the EU’s proven preferred creditor 
status and history of zero non-performing 
loans, this would not impact the EU’s port-
folio quality, which we assess at the highest 
level. We expect the EU’s direct financial as-
sistance to Ukraine to be treated preferential-
ly in line with all its sovereign loans. 

Secondly, the redemption of bonds issued 
for MFA would impact the EU’s repayment 
profile and result in higher future repayment 
needs. However, given substantial liquidity 
buffers and repayment protections, including 
the expectation that Ukraine would repay 
loans on time as well as the possibility to re-
profile loans if needed, this would be in line 
with the baseline scenario underpinning our 
rating view.
 
nGEu programme could boost Eu 
growth by up to 1.6%

For EU member states, the NGEU programme, 
though not directly a response to Russia’s war 
in Ukraine, will support European economies 
through 2022-24 when most grants will be dis-
bursed just as member states face the economic 
consequences of war in Ukraine.  

The EU funds could potentially boost GDP 
by between 0.3% to 1.6% until the end of next 
year, although estimates of their economic 
impact vary significantly. Even in a conserv-
ative scenario, the RRF will make a material 
contribution to growth in 2022/23 and mit-
igate to some extent the severity of the eco-
nomic shock triggered by the war. 

For example, the adverse impact of the war 
on Spain, estimated at around 1.6pp, is more 
than offset by the boost from RRF funds, even 
under our conservative estimates. While the 
war’s malign economic effects are not fully 
offset for the other large euro area economies, 
the contribution of the RRF funds remains 
significant.

Since at least 37% of spending is earmarked 
for climate spending, effective implementa-
tion of the plans will help member states in 
strengthening energy resilience by reducing 
fossil fuel dependency, not least from Russia: 
41%-50% of milestones and targets set by the 
four biggest European countries refer to the 
green transition. 

Finally, member states can request their por-
tion of loans until 31 August 2023, provided 
extra financial needs can be justified by ad-
ditional reforms and investments included in 
the recovery and resilience plan. These funds 
could then be disbursed during 2024-26.
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Social Unrest is Rising, Adding 
to Risks for Global Economy
After a pause in popular protest during the first year of the pandemic, people are returning to the streets. 
this year, large and long-running anti-government demonstrations have occurred in some advanced 
economies where unrest is relatively rare, such as Canada and new Zealand. And in several emerging and 
developing economies, coups and constitutional crises have sparked widespread protests. A recent body 
of iMf work aims to understand the economic drivers and costs of such unrest.

Measuring social unrest consistently is diffi-
cult. The IMF’s Reported Social Unrest Index 
attempts to do so by counting media men-
tions of words associated with unrest across 
130 countries. The fraction of countries ex-
periencing large spikes in this index, which 
typically reflect major unrest events, rose to 
around 3 percent in February. As the Chart 

of the Week shows, this is close to its highest 
levels since the onset of the pandemic.

Prior to the pandemic, unrest rose around 
the world. Perhaps most prominent was a 
wave of protest which began in Chile and 
swept through parts of Latin America in Oc-
tober and November 2019. Significant unrest 
also occurred at around the same time in the 
Middle East, notably in Algeria, Iran, Iraq, 
and Lebanon.

Unrest declined sharply at the start of the 
pandemic amid an increase in social dis-
tancing, both voluntary and mandatory. IMF 
research shows that this is consistent with ex-
perience during past pandemics. That is not 
to say that social unrest halted completely. 
Some significant unrest events occurred in 
the second and third quarters of 2020, in-
cluding in the United States, which saw large 
racial justice protests; Ethiopia, as inter-eth-
nic tensions became more pronounced; and 
large anti-government protests in Brazil, 
Lebanon and Belarus.

International Monetary Fund Blog
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Social unrest continued through the later 
stages of the pandemic, with events in both 
advanced and emerging and developing 
economies. In the former, protests erupted 
in places where major social unrest is usu-
ally rare, often with anti-government or an-
ti-lockdown motives, including in Canada, 
New Zealand, Austria, and the Netherlands. 

In emerging markets and developing econ-
omies, the apparent motives for recent un-
rest have been more diverse, with examples 
including anti-government protests in Ka-
zakhstan and Chad; a coup in Burkina Faso; 
regional protests in Tajikistan; and a consti-
tutional crisis in Sudan.

Causes and costs

In coming months, two important factors 
could lead to an increased risk of future un-
rest. First, as governments relax restrictions 
and public concerns about catching COVID 
in crowds diminish, pandemic-related disin-
centives for protest might abate. And second, 
public frustration with rising food and fuel 
prices may increase. Although the economic 
causes of civil disorder are complex, and un-
rest is exceptionally hard to predict, steep price 
increases for food and fuel have been associ-
ated with more frequent protests in the past. 

Any rise in social unrest could pose a risk to 
the global economy’s recovery, as it can have 
a lasting impact on economic performance. 

“Any rise in social unrest could pose a risk to the global 
economy’s recovery, as it can have a lasting impact on 
economic performance.”

In a paper last year, IMF staff showed that 
unrest can have a negative economic impact 
as consumers become spooked by uncer-
tainty and output is lost in manufacturing 
and services. As a result, 18 months after the 
most serious unrest events, gross domestic 
product is typically about 1 percentage point 
lower than it would have been otherwise.

Although social unrest remains low relative 
to pre-pandemic levels for now, the lifting of 
pandemic-era restrictions and the continued 
cost-of-living squeeze mean that protests 
may yet increase. This could impose signifi-
cant economic costs.
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tries in the Middle East and North Africa. 
Containing inflation is a key priority, despite 
fragile recoveries. In countries where there 
are risks of inflation expectations rising or 
price pressures broadening, policy rates need 
to increase. Clear and transparent communi-
cation will be critical to guide markets.

It is also urgent that countries address food 
security risks and mitigate the impact of high 
international prices on the poor. The most 
effective way is to ensure vulnerable house-
holds are protected with targeted, temporary, 
and transparent transfers. Where safety nets 
are less strong, prices could be raised gradu-
ally. For low-income countries, sustained fi-
nancial support from the international com-
munity is crucial.

For countries with high debt, these measures 
should be accompanied by offsetting measures 
elsewhere—for example, cutting unnecessary 
spending, promoting additional tax equity, or 
a combination of the two—to safeguard debt 
sustainability given limited fiscal space.

Coordinating fiscal and monetary policies and 
anchoring them in credible medium-term pol-
icy frameworks will help ease these trade-offs.

These challenges underscore the importance 
of pressing ahead with structural reforms, 
which will help countries weather future mac-
roeconomic shocks and accelerate recovery. 
Measures that bolster the efficiency of gov-
ernment expenditure and revenue collection, 
including through digitalization, promote pri-
vate sector activity, and strengthen social safe-
ty nets will all be important priorities.

As countries throughout the Middle East and 
North Africa work to adapt their macroeco-
nomic policies to new geopolitical realities, 
the IMF will continue to help through policy 
advice, financing, and capacity development.

Middle East and North Africa’s 
Commodity Importers Hit by 
Higher Prices
Higher commodity prices, propelled upwards by war in Ukraine, will have a significant economic 
impact on the region.

The war in Ukraine and related sanctions 
have triggered a sharp increase in commodity 
prices, which will add to the challenges facing 
countries in the Middle East and North Afri-
ca—particularly the region’s oil importers.

After leaping to a peak of $130 per barrel 
following Russia’s invasion, oil prices are ex-
pected to settle at an annual average of around 
$107 in 2022, up $38 from 2021, according 
to the IMF’s latest World Economic Outlook. 
Similarly, food prices are expected to increase 
by an additional 14 percent in 2022, after 
reaching historical highs in 2021.

This surge in prices comes at a precarious time 
for the region’s recovery. In our Regional Eco-
nomic Outlook, we revised up our forecast for 
growth in the Middle East and North Africa as 
a whole by 0.9 percentage points to 5 percent, 
but this reflects improved prospects for oil ex-
porters helped by rising oil and gas prices.

For oil-importing countries, we marked down 
our projections, as higher commodity prices 
add to the challenges stemming from elevated 
inflation and debt, tightening global financial 
conditions, uneven vaccination progress, and 
underlying fragilities and conflict in some 
countries.

The effect of high commodity prices

Higher inflation is one of the most direct 
impacts of rising commodity prices. Food 
prices accounted for about 60 percent of last 
year’s increase in headline inflation in the 
Middle East and North Africa, excluding the 
countries of the Gulf Cooperation Council. 
Hence, we project inflation to remain elevat-
ed in the region in 2022 at 13.9 percent—a 
significant upward revision relative to our 
previous projections in October.

This is no surprise given the high depend-
ence of many economies in the region on 
shipments of foreign food (about one-fifth 
of total imports), and the heavy weighting 
of food in consumption baskets (more than 
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one-third on average) and even higher in the 
case of low-income countries.

The war has also heightened concerns about 
food insecurity, given the region’s depend-
ence on wheat imports from Russia and 
Ukraine and the rise in prices, which makes 
it harder for people to afford food.

The situation is particularly concerning for 
fragile and conflict-affected states, since stra-
tegic reserves cover less than 2.5 months of net 
domestic consumption. Overall, rising food 
prices and potential wheat shortages affect the 
poor more because they allocate a higher share 
of their expenditure to food. This will add to 
poverty and inequality and heighten the risk 
of social unrest. Commodity price increases 
will also have a significant negative impact on 
oil importers’ external accounts. We project 
that these countries’ current account balances 
will deteriorate by 1 percentage point of GDP, 
on average. For low-income countries, higher 
wheat prices alone will be a significant blow, 
worsening current accounts by around 1.2 
percent of GDP on average.

How are countries responding? Some are 
using targeted measures to ease the burden 
on their people, while others have resorted 
to more subsidies and price controls to limit 
the inflationary effects of higher internation-
al prices—but this will worsen fiscal balances 
in the absence of offsetting measures.

Energy subsidies alone could increase by up to 
$22 billion for oil-importing countries in 2022. 
This represents money that could otherwise 
have been spent on more targeted support or 
other priority measures. In addition to exist-
ing subsidies, some countries have introduced 
measures to smooth the impact of higher 
prices, such as direct transfers and lower tar-
iffs on food, which will add to fiscal costs. 

What should policymakers do?

Near-term policy trade-offs have become in-
creasingly complex for oil-importing coun-
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