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„Moment, w którym potrzeba 
strategicznego myślenia styka się  
z profesją księgową, jest ogniwem, 
dzięki któremu dobry proces 
decyzyjny wzmacnia organizację    
i służy rozwojowi gospodarki   
w interesie publicznym.”   

 – Fayez Choudhury, Dyrektor Naczelny IFAC 
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W 2015 r. IFAC zleciła �rmie CEBR przeprowadzającej badania ekonomiczno-biznesowe 
analizę naszych danych członkowskich od 2009 do 2013 roku.

Ogniwo 2: Profesja księgowa - globalna wartość dodana jest drugim z dwóch 
raportów poświęconych wynikom analizy Cebr i przedstawiającym znaczenie profesji 
księgowej dla globalnej gospodarki oraz jej wkład w działalność na rzecz 
społeczeństwa.

Pierwszy raport, Ogniwo 1: Profesja księgowa – co kryje się za liczbami,
opublikowany w październiku 2015 r. zawierał informacje i analizy stojące za tymi 
liczbami. Podkreślał wagę dyplomowanych księgowych dla rozwijających się 
gospodarek i porównywał wzrost tej grupy zawodowej z ogólnym wzrostem 
zatrudnienia w regionach. Ogólny obraz pokazał, że ta grupa zawodowa stale rośnie 
i wnosi istotny wkład we wszystkie warstwy społeczeństwa.
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1 Sawani, Assma. “The Changing Accounting Environment: International Accounting Standards 
and US Implementation.” Journal of Finance and Accountancy (2009). 

„Bardziej rozwinięty system gospodarczy wymaga struktury 
księgowej, która uchwyci niezbędne istotne informacje na 
temat produktywności i wyników działalności różnych 
sektorów.” 1

Moment, w którym potrzeba 
strategicznego myślenia styka się 
z profesją księgową, jest ogniwem, 
dzięki któremu dobry proces 
decyzyjny wzmacnia organizację 
i służy rozwojowi gospodarki 
w interesie publicznym.

Na początku tego roku IFAC ogłosiła, 
że liczba zawodowych księgowych, 
reprezentowanych przez naszych 
ponad 175 organizacji 
członkowskich w ponad 130 krajach 
i jurysdykcjach, osiągnęła 2,84 mln.

Ogniwo 2: Profesja księgowa - 
globalna wartość dodana,
przedstawia prekursorskie analizy 
przeprowadzone przez Cebr, po raz 
pierwszy łączące ze sobą rozmiary 
i tempo wzrostu zawodu 
księgowego z rozwojem 
gospodarek.

Analiza wykazała silny związek 
pomiędzy liczbą księgowych 
pracujących w danym kraju a PKB 
per capita i jeszcze silniejsze 
powiązanie ze wskaźnikiem

rozwoju społecznego ONZ, który 
mierzy między innymi oczekiwaną 
długość życia, liczbę lat edukacji 
i dochód.

Wpływ profesji księgowej na lepsze 
informowanie, sprawozdawczość, 
wycenę i proces decyzyjny jest 
zdecydowanie związany z lepszym 
standardem życia i zdrowiem, 
dobrobytem i zamożnością krajów 
i ich obywateli.

Raport szacuje także, że globalna 
rodzina księgowych, obejmująca 
członków organizacji zawodowych 
księgowych (PAO) IFAC oraz osoby 
określające się jako księgowi lub 
pełniący funkcje pomocnicze 
w księgowości, wnosi corocznie do 
globalnej gospodarki ponad pół biliona 
dolarów (USD). Z tej kwoty członkowie 
PAO IFAC wnoszą ponad 43%.

Wskaźniki te podkreślają kluczową rolę 
odgrywaną przez księgowych 
w promowaniu stabilności 
gospodarczej i wzrostu na wielu 
poziomach społeczeństwa.

Księgowi wnoszą znaczny wkład 
w zrównoważony rozwój małych, 
średnich i dużych organizacji, solidne 
rynki kapitałowe, efektywne 
zarządzanie �nansami publicznymi 
i realizację usług publicznych, a tym 
samym w sukces gospodarczy 
podkreślany w niniejszym raporcie.

Jako globalna organizacja zrzeszająca 
dyplomowanych księgowych, IFAC 
poprzez swoje organizacje 
członkowskie buduje prężną profesję 
w oparciu o solidną edukację 
i podstawy etyczne. Jesteśmy dumni 
mogąc reprezentować profesję, która 
de�niuje się poprzez zaangażowanie 
w interes publiczny – godnego 
zaufania partnera dla rządów, 
organów ustanawiających standardy, 
�rm i społeczności, którym służymy.

Fayez Choudhury
Dyrektor Naczelny IFAC
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KLUCZOWE SPOSTRZEŻENIA
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KLUCZOWE SPOSTRZEŻENIA

Rozwój gospodarczy i wyższy standard życia są powiązane z 
solidną profesją księgową.

Księgowi odgrywają ważną dla interesu społecznego rolę, pracując 
we wszystkich obszarach, wzmacniając organizacje i przyczyniając 
się do rozwoju gospodarek. Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy 
solidną profesją księgową a sukcesem gospodarczym i wyższym 
standardem życia – obejmującym dłuższy oczekiwany okres życia, 
więcej lat edukacji i wyższy dochód.

Wkład gospodarczy globalnej rodziny księgowej wynosi 575 
miliardów USD; z tego członkowie PAO IFAC wnoszą 248 miliardów 

Ten istotny globalny ekonomiczny wkład księgowych – określany 
mianem wartości dodanej brutto (GVA), jest porównywalny 
z wkładem niektórych rozwiniętych krajów średniego rozmiaru. 
Wkład ten ma kluczowe znaczenie dla rządów, twórców przepisów, 
�rm i społeczeństwa, z którymi profesja współpracuje w celu 
promowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Poza tym 
bezpośrednim wkładem, księgowi odgrywają ważną rolę 
w społeczeństwie na świecie, umożliwiając produkcję i rozwój 
we wszystkich sektorach gospodarki.

Największy wkład wnosi Europa i Ameryka Północna;
w innych regionach istnieją możliwości wnoszenia dużego 

Profesja księgowa wnosi największy wkład w gospodarkę w krajach 
rozwiniętych, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. W innych 
regionach świata występują możliwości wniesienia większego wkładu 
w globalną gospodarkę. IFAC i jej organizacje członkowskie są 
aktywnie zaangażowane w budowanie możliwości i rozwój zawodu 
księgowego w tych regionach.

Niniejsza analiza wyodrębniła następujące trendy, możliwości i problemy 
stojące przed globalną profesją księgową:

Kluczowa rola zawodu księgowego dla gospodarki światowej i jego wkład 
gospodarczy na rzecz społeczeństwa

IFAC i profesja księgowa muszą kontynuować współpracę z rządami, twórcami 
przepisów, organami nadzoru, �rmami i społeczeństwem, w dążeniu uznania 
i stałego wzrostu wkładu tej grupy zawodowej w rozwój �rm, społeczności 
i gospodarki. Co jeszcze możemy zrobić, aby pokreślić globalny wkład tej profesji 
w gospodarkę? Czy istnieją inne, bądź nowe, wskaźniki lub systemy, które możemy 
w tym celu wykorzystać?

Zawód księgowego ma kluczowe znaczenie dla prężnej, przejrzystej 
i odpowiedzialnej gospodarki. IFAC i profesja księgowa w krajach rozwiniętych 
muszą pomagać w budowaniu tej grupy zawodowej w gospodarkach 
wschodzących, aby wspierać ich wzrost gospodarczy oraz stabilność i integrację 
z gospodarką globalną. Organizacje PAO robią wiele, aby wspierać budowanie 
możliwości rozwoju w krajach rozwijających się, ale jak pobudzić przepływ 
dodatkowych funduszy na rozwój z korzyścią dla profesji księgowej?

Przyciąganie księgowych, edukacja i szkolenia w ramach globalnej profesji

Globalny ekonomiczny wkład osób określanych mianem księgowych przez 
statystyki krajowe, ale niepowiązanych z organizacjami PAO IFAC, wynosi 327 mld 
USD. Wartość ta odzwierciedla znaczne możliwości profesji księgowej na świecie 
w zakresie dalszej koordynacji i wspólnego oddziaływania, co może służyć 
pomnożeniu wkładu w globalny rozwój i dobrobyt. Co jeszcze mogą zrobić 
organizacje PAO, aby przyciągnąć do siebie nowych członków? Jakie nowe 
umiejętności powinna promować profesja wobec potencjalnych kandydatów – 
i jakich nowych umiejętności potrzebuje następne pokolenie księgowych?
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Łączny PKB per capita Udział księgowych w ogólnym zatrudnieniu
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ZDROWIE GOSPODARCZE I STANDARD ŻYCIA SĄ 
POWIĄZANE Z ROZMIARAMI PROFESJI KSIĘGOWEJ

Rozwój gospodarczy mierzony produktem krajowym 
brutto (PKB) per capita, jest silnie powiązany 
z udziałem księgowych w ogólnym zatrudnieniu. 
Powiązanie jest najsilniejsze w gospodarkach 
wschodzących, a słabsze w najmniej rozwiniętych 
gospodarkach.

Dyplomowani księgowi wspierają wzrost 
gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości 
i efektywności. Ich praca ma kluczowe znaczenie 
dla tworzenia i utrzymywania klimatu dla inwestycji, 
który jest niezbędny dla poprawy produktywności 
i rozwoju gospodarczego. W miarę rozwoju 
gospodarki księgowi mogą przechodzić 
do działalności o wyższej wartości dodanej dzięki 
lepszej edukacji i silniejszych instytucjach, co zwiększa 
rozmiary sektora usługowego - szczególnie 
sektora usług profesjonalnych.

ŁĄCZNY PKB PER CAPITA I UDZIAŁ KSIĘGOWYCH W OGÓLNYM ZATRUDNIENIU
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ZDROWIE GOSPODARCZE I STANDARD ŻYCIA 
SĄ POWIĄZANE Z ROZMIARAMI PROFESJI KSIĘGOWEJ

POWIĄZANIE PKB PER CAPITA Z % KSIĘGOWYCH 
WŚRÓD ZATRUDNIONYCH

POWIĄZANIE WSKAŹNIKA ROZWOJU SPOŁECZNEGO ONZ 
Z % KSIĘGOWYCH WŚRÓD ZATRUDNIONYCH

Powiązanie odsetka dyplomowanych księgowych w ogólnym zatrudnieniu  ze wskaźnikiem rozwoju 
społecznego ONZ, który mierzy między innymi oczekiwaną długość życia, liczbę lat edukacji 
i dochód, i jest szerszy niż PKB—jest jeszcze silniejsze.
 
Relacje te uświadamiają znaczenie profesji księgowej dla rozwoju gospodarki krajowej i standardu 
życia.  Zawód księgowego odgrywa kluczową rolę w promowaniu stabilności gospodarczej 
i wzrostu—dzięki lepszej informacji, sprawozdawczości, wycenie i procesom decyzyjnym—co jest 
zdecydowanie powiązane z podwyższeniem standardu życia oraz bogactwem i dobrobytem krajów 
i ich obywateli.
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Jest on wyższy od łącznego GVA wielu krajów rozwiniętych średniej wielkości.

 SZACOWANA GVA
GLOBALNEJ RODZINY KSIĘGOWYCH.
$575 MLD USD: 
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PROFESJA KSIĘGOWA WNOSI ISTOTNY WKŁAD 
GOSPODARCZY NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

Wkład gospodarczy często opisuje się przy pomocy współczynnika „wartości dodanej
brutto” (GVA) — mówiąc ogólnie, jest to suma wynagrodzeń pracowniczych, zysków, 
nadwyżek i podatku od produkcji.

  

Australazja, która posiada stosunkowo niewielu księgowych oraz  Bliski Wschód 
i Afryka posiadające stosunkowo niższą wartość dodaną, mają w sumie około 
połowy GVA związanego z księgowością Ameryki Południowej i Azji.

ROCZNA WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (GVA) CZŁONKÓW PAO IFAC 
(2013 R.)

Szacuje się, że trzy czwarte GVA IFAC 
pochodzi z Ameryki Północnej i Europy. 
Trzecim co do wielkości jest współczynnik 
Australazji.
Profesja księgowa jest unikalna pod 
względem globalnej organizacji 
i szerokiego przestrzegania 
międzynarodowych standardów 
zawodowych. Wkład gospodarczy 
członków PAO IFAC będzie nadal rósł 
wraz z postępem „uprofesjonalniania” 
zawodu księgowego i prac 
nad poszerzaniem możliwości.
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