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Wstęp

Kryzys finansowy, który wstrząsnął Ameryką w roku 2008, a następnie do-
tknął większość krajów rozwiniętych i rozwijających się, skutkował rozległą 
recesją i zagroził fundamentom nie tylko krótkoterminowego, ale i długofalo-
wego wzrostu gospodarczego. Konfrontując nas ponownie z zapomnianym już 
nieco pojęciem „kryzysu gospodarczego”, tym samym pobudził lub odświeżył 
refleksję m.in. na temat źródeł i warunków prosperity, bezpieczeństwa ekono-
micznego, akceptowalnego ryzyka oraz perspektyw dalszego dynamicznego 
rozwoju zarówno gospodarek krajowych, jak i gospodarki globalnej.

Bieżący kryzys gospodarczy jest bodaj pierwszym prawdziwie globalnym, 
który nie tylko objął zasięgiem wszystkie rejony świata, ale też ukazał w sposób 
nader dobitny stopień globalizacji współczesnej gospodarki. Wziąwszy począ-
tek właściwie w jednym państwie, błyskawicznie rozlał się po całym świecie 
i pogrążył w dekoniunkturze większość kontynentów, doświadczając mniej lub 
bardziej boleśnie niemal wszystkie kraje, obnażając słabości tak gospodarek na-
rodowych, jak i systemów globalnych oraz zmuszając rządy i podmioty gospo-
darcze do stosowania drastycznych nieraz środków zaradczych, oznaczających 
bądź to głębokie reformy i oszczędności, bądź wręcz plany ratunkowe.

Niniejsza publikacja jest próbą opisania jak największej liczby przejawów 
obecnego kryzysu ekonomicznego − począwszy od genezy i przebiegu brze-
miennych w skutki zawirowań, poprzez ich konsekwencje ujawniające się 
w różnych sektorach gospodarki i dziedzinach życia społecznego, a skończyw-
szy na działaniach naprawczych oraz zaleceniach i przewidywaniach na przy-
szłość. Praca jest owocem zbiorowego wysiłku szerokiego spektrum specjali-
stów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie różnych aspektów 
zjawisk kryzysowych, badających je z odmiennych pozycji i pod różnymi kąta-
mi. Jakkolwiek książka nie pretenduje do miana kompendium ani tym bardziej 
źródła tak wyczerpującego, by dawało pełny obraz wszelkich zagadnień kryzysu 
tyczących – jak zwykle bowiem w przypadku dzieł zbiorowych, jest rezultatem 
pewnych założeń i wyborów – redaktorzy czynili starania, by wybór tematów 
był bogaty, a założenia spójne i czytelne. Ośmielamy się zatem twierdzić, że 
pośród publikacji poświęconych obecnemu kryzysowi niewiele jest na rynku 
prac tak obszernych i wszechstronnych, oferujących przegląd materii tak obfi-
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tej, penetrujących tak wiele płaszczyzn i naświetlających taką mnogość kwestii 
związanych z trwającą ekonomiczną destabilizacją.

Pozwala nam to żywić przekonanie, że każdy czytelnik – i ten poszukujący 
odpowiedzi na pytania o przyczyny kryzysu i dalszy rozwój sytuacji, i ten zatro-
skany o jego dalekosiężne reperkusje dla nowoczesnych społeczeństw, czy też 
ten zwyczajnie zmagający się z nurtującymi go lękami o jutro  – znajdzie w nim 
rozdział lub artykuł, który stanie się dlań szczególnie interesującą lekturą.

prof. zw. dr hab. inż. Jolanta Stacharska-Targosz
dr Jarosław Szostak
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Joanna Żabińska

Streszczenie. Kryzys finansowy, który rozpoczął się od załamania się lokalnego amerykań-
skiego rynku nieruchomości, szybko się rozprzestrzenił, obejmując swoim zasięgiem niemal cały 
system finansowy, powodując największą recesję w okresie powojennym. Punktem zwrotnym 
w przebiegu kryzysu było bankructwo banku Lehmann Brothers, które ujawniło występowanie luk 
w regulacjach i nadzorze oraz błędy w zarządzaniu ryzykiem.

Kryzys finansowy, jego głębokość i zasięg uświadomiły politykom, ekonomistom i bankowcom 
konieczność przeprowadzenia reformy światowego systemu finansowego uwzględniającą proces 
globalizacji, który dokonał się na rynkach finansowych i jego konsekwencje dla wystąpienia „efektu 
zarażania”. To w wyniku istnienia ścisłych powiązań i współzależności rynków, instrumentów oraz 
instytucji finansowych nastąpiło szybkie przemieszczanie impulsów kryzysowych, co w rezultacie 
doprowadziło do destabilizacji znacznej części światowego systemu finansowego.

Celem opracowania było przedstawienie zidentyfikowanych słabości istniejącego systemu fi-
nansowego występujących na poziomie mikro i makro oraz działań proponowanych przez G20, 
Komitet Bazylejski i Radę Stabilności Finansowej zmierzających do uściślenia regulacji ostrożno-
ściowych, nadzoru i ryzyka systemowego. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom działal-
ności wielkich banków i ustosunkowaniu się do istniejącego wśród przedstawicieli świata finansów 
przekonania, że wielkie banki nie mogą upaść (Too Big to Fall, Too Systemic to Fail, czyli zbyt duży 
by upaść, zbyt ważny dla systemu).

Słowa kluczowe: kryzys, reforma systemu finansowego, G20, ryzyko systemowe, Systemowo 
Ważne Instytucje Finansowe
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1. Wprowadzenie

Kryzys finansowy, który rozpoczął się od załamania lokalnego amerykańskie-
go rynku nieruchomości, szybko się rozprzestrzenił, obejmując swoim zasięgiem 
niemal cały świat, powodując największą recesję w okresie powojennym. Punktem 
zwrotnym w przebiegu kryzysu było bankructwo banku Lehmann Brothers, które 
ujawniło występowanie luk w regulacjach, nadzorze oraz w zarządzaniu ryzykiem.

Kryzys finansowy, jego głębokość i zasięg uświadomiły politykom, ekonomi-
stom i bankowcom konieczność przeprowadzenia reformy światowego systemu 
finansowego uwzględniającą proces globalizacji, który dokonał się na rynkach fi-
nansowych i jego konsekwencje dla wystąpienia „efektu zarażania”. To w wyniku 
istnienia ścisłych powiązań i współzależności rynków, instrumentów oraz insty-
tucji finansowych nastąpiło szybkie przemieszczanie impulsów kryzysowych, co 
w rezultacie doprowadziło do destabilizacji znacznej części światowego systemu 
finansowego.

Celem opracowania było przedstawienie zidentyfikowanych słabości istnieją-
cego systemu finansowego występujących na poziomie mikro i makro oraz dzia-
łań proponowanych przez G20, Komitet Bazylejski i Radę Stabilności Finansowej 
zmierzających do uściślenia regulacji ostrożnościowych, nadzoru i ryzyka syste-
mowego. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom działań wielkich banków 
i ustosunkowaniu się do istniejącego wśród przedstawicieli świata finansów prze-
konania, że wielkie banki nie mogą upaść: Too Big to Fall, Too Systemic to Fail.

Aby uczynić system finansowy stabilnym i poważnie obniżyć ryzyko wybu-
chu kolejnego groźnego kryzysu finansowego, konieczne jest przeprowadzenie 
reform instytucjonalnych i regulacyjnych. Podejście systemowe do wdrażanych 
reform oznacza wzmocnienie całościowego spojrzenia na funkcjonowanie syste-
mu finansowego. Zwłaszcza, że doświadczenie uczy, iż stabilizacja pojedynczych 
rynków i instytucji nie gwarantuje stabilizacji całego systemu finansowego1. Po-
nieważ system finansowy to coś więcej niż tylko suma poszczególnych części, 
stąd uregulowania ukierunkowane na sferę mikro muszą być uzupełnione o ure-
gulowania ukierunkowane na sferę makro.

Pierwszym krokiem zmierzającym do wzmocnienia krajowego systemu fi-
nansowego jest analiza funkcjonowania pojedynczego banku i związanych z jego 
działalnością regulacji mikroostrożnościowych. Chodzi bowiem o to, aby zmniej-
szyć prawdopodobieństwo bankructwa pojedynczego banku i zapobiec upadko-
wi pierwszej kostki domina, a tym samym przeciwdziałać wystąpieniu „efektu 
domina” jako groźnego zjawiska. Dlatego regulacje ostrożnościowe na poziomie 
mikro są tak istotne dla stabilności całego systemu finansowego. Wprawdzie 

1 A. Weber Regulatorische und Institutionelle Konsequenzen aus der Finanzkrise, Deutsche 
Bundesbank, „Auszuge aus Presseartikeln” 2009, nr 48.
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w gospodarce rynkowej nie można wykluczyć upadku pojedynczej instytucji fi-
nansowej, należy jednak zabezpieczyć się, aby bankructwo pojedynczego banku 
nie wywarło negatywnych skutków na cały system finansowy. Z tego powodu 
konieczne jest działanie regulacji i nadzoru ostrożnościowego w sferze makro, co 
powinno skutecznie obronić system finansowy przed kryzysem.

2. Rola G20, Komitetu Bazylejskiego i Rady Stabilności 
Finansowej we wprowadzaniu fundamentów  

reformy systemu finansowego

Kryzys nie tylko ujawnił słabości w sferze regulacji, ale także pokazał, że 
ze względu na rosnące powiązania systemowe konieczne jest zwiększenie mię-
dzynarodowej współpracy wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza międzyna-
rodowych organizacji finansowych, aby uniknąć zakłóceń konkurencji, wzmocnić 
zapobieganie kryzysom oraz być lepiej przygotowanym na sytuacje kryzysowe.

Bezpośrednio po bankructwie Lehmann Brothers priorytetem stała się refor-
ma światowego systemu finansowego. W wypracowaniu podstawowych filarów 
tej reformy szczególną rolę odegrały trzy instytucje: Grupa G20, Komitet Bazy-
lejski i Rada Stabilności Finansowej. Spotkania na szczycie grupy G20 zyskały 
rangę głównej formy współpracy międzynarodowej, w której aktywnie uczestni-
czyły Komitet Bazylejski i Rada Stabilności Finansowej. Koncentrowano się na 
przełożeniu przyjętych na poszczególnych szczytach rekomendacji na propozycje 
konkretnych zasad nadzoru i regulacji ostrożnościowych.

Grupa G20 powstała w wyniku propozycji ministrów finansów grupy G7 
na szczycie w Kolonii w 1999 r. Jest nieformalnym forum prowadzenia dialogu 
między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, którego celem jest wspieranie 
ogólnoświatowej stabilności.

Kraje należące do G20 reprezentują 90% światowego PKB, 80% handlu świa-
towego i 2/3 ludności świata. To sprawia, że G20 ma wysoki stopień legitymizacji 
i jest ważną płaszczyzną przygotowywania działań zmierzających do wzmocnie-
nia międzynarodowej architektury finansowej.

Wzrost rangi G20 – 15 listopada 2008 r., Waszyngton – po raz pierwszy od-
było się spotkanie na poziomie szefów państw i rządów. Głównym celem było 
ustalenie zasad nowego porządku w światowej gospodarce i wytyczenie trzech 
głównych kierunków działań2:

2 J. Żabińska, Rola międzynarodowej współpracy finansowej w stabilizacji światowego syste-
mu finansowego na przykładzie G20, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Poznań 2010.
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1. Wzmocnienie transparentności i odpowiedzialności rynków finansowych.
2. Zwiększenie współdziałania państw.
3. Zaostrzenie kontroli na rynkach finansowych i wzmacnianie zdrowych re-

gulacji w gospodarce światowej.
Najważniejsze zagadnienia, których rozwiązanie, zdaniem G20, pozwoli 

w przyszłości uniknąć wielkich kryzysów, obejmują:
 – podwyższenie wymagań dotyczących kapitału własnego banków,
 – wprowadzenie limitów zadłużania się banków – współczynnik dźwigni,
 – wprowadzenie antycyklicznych buforów kapitałowych,
 – nowe zasady wynagradzania menedżerów,
 – transgraniczna kontrola działalności wielkich banków,
 – silniejsze uregulowania handlu derywatami,
 – obniżenie ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem wielkich 

banków3.
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Basel Commitee on Banking Su-

pervision):
 – założony w 1974 r. przez prezesów banków centralnych grupy G10,
 – aktualnie należy do niego 27 krajów, które reprezentowane są przez wyso-

kiej rangi urzędników banków centralnych i nadzorców bankowych,
 – formułuje standardy nadzoru bankowego i wytyczne oraz rekomenduje 

najlepsze praktyki.
Do najważniejszych osiągnięć Komitetu Bazylejskiego zaliczyć należy:
 – Bazylejską Umowę Kapitałową z 1998 r., która wyznaczała minimalny 

udział kapitałów własnych banku uzależniony od wielkości aktywów ważonych 
ryzykiem,

 – wypracowanie przez Komitet − w ścisłej współpracy z wieloma instytucja-
mi − 25 zasad efektywnego nadzoru bankowego,

 – Nową Umowę Kapitałową (1999 r.). W ostatecznym kształcie NUK, zwa-
ną też Bazyleą II, opublikowano w roku 2004. Jej zalecenia miały zostać wprowa-
dzone w życie przez kraje grupy G10 do końca 2007 r.4

Nowa Umowa Kapitałowa wprowadziła odmienny pomiar adekwatności ka-
pitałowej w stosunku do obowiązującego do roku 1988. Został on oparty na trzech 
filarach:

 – filar I − wprowadza minimalne wymogi kapitałowe na pokrycie ryzyka 
kredytowego, rynkowego i operacyjnego banku,

 – filar II − określa procesy analizy nadzorczej. Podstawowym celem nadzoru 

3 Die Grossten Baustellen der Finanzmarktregulierung, „Wirtschaftswoche” 2010, nr 25.
4 K. Mitręga-Niestrój, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei i jego rola w sta-

bilizowaniu światowego systemu finansowego, w: Rola międzynarodowej współpracy finansowej 
w stabilizacji światowego systemu finansowego, red. J. Żabińska, Akademia Ekonomiczna w Kato-
wicach, Katowice 2007, s. 115−117.
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powinno być kontrolowanie, czy banki posiadają wystarczający kapitał dla pro-
wadzonej działalności,

 – filar III − dotyczy dyscypliny rynkowej i zwraca uwagę na potrzebę przej-
rzystości działania banków oraz zachęcanie do stosowania bezpiecznych praktyk.

Rada Stabilności Finansowej – Financial Stability Board (FSB) utworzona 
została w roku 2009 w wyniku przekształcania Forum Stabilności Finansowej 
(FSF) ustanowionego na mocy decyzji grupy G7 z 20.02.1999 r. Główne cele 
działalności Forum to:

1. Ocena słabości międzynarodowego systemu finansowego.
2. Identyfikacja działań naprawczych i prewencyjnych oraz nadzór nad nimi.
3. Usprawnienie koordynacji i wymiany informacji pomiędzy różnorodnymi 

władzami odpowiedzialnymi za stabilność finansową5.
Kryzys finansowy lat 2007−2009 wykazał, że dotychczasowe wysiłki FSF 

zmierzające do zapewnienia stabilności międzynarodowych finansów były nie-
wystarczające, a współpraca finansowa zbyt słaba i niewłaściwie skoordynowana. 
Dlatego członkowie grupy G20 uznali za konieczne zastąpienie Forum nową in-
stytucją o szerszym i wzmocnionym mandacie – FSB. W stosunku do FSF roz-
szerzono liczbę członków Rady, do której należą obecnie wszyscy byli uczestnicy 
Forum, reszta krajów G20, Hiszpania oraz Komisja Europejska (KE).

Głównym celem prac Rady Stabilności Finansowej jest opracowanie odpor-
nej na kryzysy „architektury rynków finansowych”. Na zlecenie G20 opracowy-
wane są rekomendacje dotyczące najważniejszych zagadnień mających na celu 
zapewnienie stabilności finansowej w skali świata, m.in.:

 – FSB koordynuje światowe wysiłki zmierzające do ustalenia silniejszych 
regulacji banków i rynków finansowych,

 – plany reform dotyczące Bazylei II,
 – handel derywatami oraz identyfikacja ryzyka systemowego związanego 

z działalnością wielkich banków i zasad wynagradzania menedżerów najwyższe-
go szczebla zarządzających bankami.

3. Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego  
dla wzmocnienia stabilności pojedynczego banku

W centrum regulacji ostrożnościowych na poziomie mikro znajdują się pro-
pozycje uregulowań Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, które w pu-

5 J. Żabińska, Forum Stabilności Finansowej jako organizacja nadzorująca i monitorująca 
międzynarodowy rynek finansowy, w: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w stabilizacji 
światowego systemu finansowego, cz. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, 
s. 19−20.
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blikacjach funkcjonują pod nazwą Bazylea III. Propozycje te zawarte zostały 
w 2 pakietach konsultacyjnych. Pierwszy z nich ogłoszony został w lipcu 2009 r. 
Zawarte w nim przedsięwzięcia zaostrzają m.in. uregulowania dotyczące instru-
mentów pochodnych, gdyż te stanowiły podstawowe źródło pierwszej fali kry-
zysowej. Jednocześnie wypracowane zostały wytyczne dla lepszego zarządzania 
ryzykiem, jak również rozszerzenie przepisów dotyczących operacji handlowych 
i ryzyk wynikających z pozabilansowego angażowania się instytucji finansowych. 

Drugi pakiet Komitetu Bazylejskiego ogłoszony w listopadzie roku 2009 
ukierunkowany został na wzmocnienie zdolności przeciwstawienia się systemu 
finansowego załamaniom na poszczególnych rynkach finansowych. W tym celu 
zaproponowano podniesienie wielkości i jakości kapitału podstawowego, który 
posiadać powinien każdy bank. Kryzys pokazał bowiem, że oparte na Bazylei II 
wielkości kapitału podstawowego są niewystarczające do absorpcji strat. W celu 
zmniejszenia procykliczności działania regulacji zawartych w Bazylei II przewi-
dziano antycykliczne bufory kapitałowe. Jednocześnie zalecono obowiązkowe 
wprowadzenie przepisów dotyczących rozbudowy buforów płynnościowych. Za-
proponowano także wprowadzenie współczynnika dźwigni ograniczającego wiel-
kość zaciąganego kapitału obcego6. Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia 
współczynnika dźwigni uczyniono wyeliminowanie różnic w przepisach bilan-
sowych7.

Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie stabilności pojedynczej instytu-
cji kredytowej. Nie można jednak wykluczyć bankructwa pojedynczego banku. 
Dlatego, aby zmniejszyć negatywne skutki pojedynczych upadłości bankowych 
na cały system finansowy, regulacje na poziomie mikro powinny być uzupełnione 
o regulacje i nadzór ostrożnościowy na poziomie makro.

4. Makroostrożnościowe podejście – ryzyko systemowe 
związane z funkcjonowaniem wielkich, silnie powiązanych 

instytucji finansowych

Jedną z głównych przyczyn kryzysu w sektorze finansowym było niedo-
stateczne rozpoznanie i niedocenianie „ryzyka systemowego”. Przez ryzyko 
systemowe rozumieć należy prawdopodobieństwo wystąpienia specyficznego, 
systemowego zdarzenia, które zaburzyć może funkcjonowanie znacznej części 

6 J. Caruana, szef BIS, w wywiadzie dla „Borsen Zeitung” stwierdził: „Dążymy do systemu 
z mniejszym udziałem obcego finansowania i z lepszymi standardami […]”, „Borsen Zeitung” 
z 2.07.2009.

7 A. Weber, Eckpunkte der neuen Finanzmarktordnung, Deutsche Bundesbank, „Auszuge aus 
Presseartkeln” 2010, nr 26.
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systemu finansowego i przełożyć się na ogólną efektywność gospodarczą. Może 
ono wynikać z kumulowania się różnych pojedynczych ryzyk8. Dotychczas sys-
temowe i kompleksowe analizy zagrożeń ryzykiem systemowym były niedosta-
teczne. Brakowało też instrumentów w sferze regulacji i nadzoru, które można 
by było wykorzystać w zwalczaniu zidentyfikowanych potencjalnych ryzyk sys-
temowych. Uwaga regulatorów i polityków koncentrowała się przede wszystkim 
na zapewnieniu stabilności pojedynczych instytucji, rynków i infrastruktury, do-
minowało tzw. podejście mikroostrożnościowe.

Tymczasem na poziomie makro kwestią o istotnym znaczeniu dla ryzyka 
systemowego jest problem istotnych dla systemu instytucji finansowych – Syste-
matically Important Financial Institution (SIFI), których bankructwo może mieć 
poważne skutki dla całego systemu finansowego. Zdaniem ekspertów szczegól-
nym wyzwaniem jest zdefiniowanie i identyfikacja systemowo ważnych instytucji 
finansowych. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo systemowo ważnej instytucji 
nie zależy jedynie od jej wielkości. Obok wielkości uwzględnić należy także jej 
powiązania z innymi uczestnikami rynku, zastępowalność, jak również ogólną 
sytuację na rynku. Innymi słowy chodzi o ocenę, czy upadłość takiej instytucji 
będzie miała systemowe konsekwencje. Jest to problem, którego rozwiązanie 
wymaga rozwinięcia odpowiedniej metody identyfikacji znaczących systemowo 
instytucji (SIFI)9.

Istotnym zagadnieniem związanym z istnieniem systemowo znaczących in-
stytucji finansowych jest problem Moral Hazardu, czyli „pokusy nadużycia”. 
Przed kryzysem wielkie instytucje bankowe miały niepisane gwarancje państwa. 
W razie kłopotów mogły liczyć na wsparcie. To zachęcało je do uczestnictwa 
w coraz bardziej ryzykownych projektach. Po upadku Lehmann Brothers rządy 
zdecydowały się nie dopuścić do bankructwa kolejnego banku, co spowodowało, 
że gwarancje te dotychczas o charakterze implicite zamieniły się w gwarancje 
explicite10. Gwarancje państwa stanowiły dla dużych banków swoistą „kotwicę 
bezpieczeństwa”. Umożliwiała ona tym bankom przez długi okres dostęp do tań-
szego finansowania na rynku, większy udział w danym sektorze i kształtowanie 
cen oferowanych usług. Jednocześnie gwarancje dla wielkich i silnie powiąza-
nych instytucji finansowych pozostawały w wyraźnej sprzeczności z zasadami 
rynkowo ukształtowanego i funkcjonującego systemu finansowego.

W gospodarce rynkowej decyzje podejmowane są w warunkach niepewności 
i ryzyka. Wyższość gospodarki rynkowej w stosunku do innych systemów zawie-
ra się w bodźcach generowanych przez warunki rynkowe w stosunku do uczestni-
ków rynku, którzy po ich uwzględnieniu rozważają korzyści, jakie mogą osiągnąć 

  8 G. Tempel-Gugerell, Systemische Risiken ‒ Herausforderung fur Zentralbanken, Deutsche 
Bundesbank, „Auszuge aus Presseartikeln” 2009, nr 47.

  9 A. Weber, Eckpunkte…, dz. cyt.
10 M. Schiertz, Zahmen statt zerschlagen, „Die Zeit” z 29.10.2009.
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w relacji do występującego ryzyka. W system gospodarki rynkowej wpisana jest 
również zasada odpowiedzialności podmiotu za poniesione straty, łącznie z ban-
kructwem11. Inaczej mówiąc, w gospodarce rynkowej gotowość do ponoszenia 
wysokiego ryzyka trzymana jest w ryzach przez możliwość bankructwa.

Małe i średnie banki w razie kłopotów bankrutują. Duże banki − ze względu 
na ich powiązania i znaczenie dla funkcjonowania systemu finansowego − w razie 
kłopotów ratowane są przez państwo12. Aby uniknąć w przyszłości kosztownego 
ratowania przez podatników, proponuje się różne rozwiązania problemu Too Big 
to Fail: od restrukturyzacji i przymusowego podziału wielkich banków na mniej-
sze części poprzez wprowadzenie opodatkowania w relacji do sumy bilansowej 
(im większa suma bilansowa, tym większy podatek zniechęcający do powiększa-
nia banków), dopuszczenie do bankructwa dużego banku mającego kłopoty, jak 
również ograniczenia wynagrodzenia wyższych menedżerów bankowych i uza-
leżnienia ich płacy od wypracowanego w długim okresie zysku.

Przymusowy podział wielkich banków, za którym optował również guber-
nator Banku Anglii Mervyn King13, ma wielu oponentów. Lepiej jest − zdaniem 
niektórych ekonomistów, jeżeli polityka skoncentruje się na regulacji instytucji 
finansowych niż na ich podziale. Za szczególnie ważne uznano przede wszystkim 
władze nadzorcze, które będą mogły zagrożone banki zrestrukturyzować lub zli-
kwidować. W skrajnym przypadku znacząca dla stabilizacji systemu finansowego 
część banku może zostać wyizolowana i upaństwowiona lub sprzedana, podczas 
gdy reszta powinna ulec likwidacji14. To wymaga jednak wypracowania jedno-
litych, prawnie usankcjonowanych procedur upadłościowych (likwidacyjnych), 
a także zagwarantowania specjalnych funduszy na pokrycie kosztów restruktury-
zacji i likwidacji15.

Za ciekawą inicjatywę zmierzającą do zabezpieczenia ryzyka wypłacalno-
ści znaczących systemowo instytucji finansowych uznać należy zaproponowane 
przez Radę Mędrców z Niemiec utworzenie Europejskiego Funduszu Stabiliza-
cyjnego, który byłby finansowany przez znaczące systemowo instytucje finanso-
we w postaci składek lub opłat. To, zdaniem Mędrców, osłabi bodźce do dążenia, 

11 O. Issing, Too Big to Fall Fremdkorper in einer Marktwirtschaft, Deutsche Bundesbank, 
„Auszuge aus Presseartikeln” 2009, nr 43; O. Issing, Too Big to Fail, „Zeitschrift fur das gesamte 
Kreditwesen”, Frankfurt am Main, 2010, nr 1.

12 A. Hageluken, Brussel Schrumpft Banken, Deutsche Bundesbank, „Auszuge aus Pressearti-
keln” 2009, nr 28.

13 M. Kurm-Engels, Banken soft spalten, „Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung” 
z 23.09.2009.

14 Tamże.
15 Ustalenie paneuropejskiego prawa upadłościowego dla banków nie jest łatwe do zrealizo-

wania. Prawo upadłościowe jest zwykle silnie powiązane z innymi narodowymi aktami prawnymi, 
np. dotyczącymi umów handlu, prawa własności. W tym zakresie występuje duże zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi krajami.
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by być systemowo ważną instytucją. W ten sposób możliwe będzie zredukowa-
nie częstotliwości występowania kryzysów w przyszłości. Celem tej propozycji 
jest dopuszczenie do bankructwa (upadłości) systemowo ważnej instytucji i w ten 
sposób podporządkowanie także wszystkich systemowo ważnych instytucji dzia-
łaniu mechanizmu rynkowego16.

Fundusz stabilizacyjny ma do spełnienia, według intencji Mędrców, 2 funk-
cje: z jednej strony − osłabienie dążenia banków do stawania się znaczącymi sys-
temowo instytucjami i tym samym przeciwdziałanie kryzysom. Z drugiej strony − 
systemowo ważne banki same będą finansowały straty związane z bankructwem 
takiej instytucji. Mędrcy wyraźnie stwierdzają, że składka na fundusz stabilizacji 
nie jest żadnym podatkiem od transakcji finansowych lecz ważnym instrumentem 
unikania kryzysu. Wysokość składek powinna odzwierciedlać znaczenie danego 
banku dla systemu. Różne kategorie instytucji finansowych mogą być zidentyfi-
kowane przy wykorzystaniu „modeli scoringowych”, które uwzględnią kryteria 
ilościowe i jakościowe. Natomiast powiązania i współzależności powinny być 
oceniane za pomocą „modeli sieciowych” (sporządzanie mapy ryzyka).

Rada Mędrców wskazuje na szwedzki fundusz stabilizacyjny, który założono 
w roku 2008. Aktualnie jego środki stanowią 1% PKB Szwecji. Należy zauważyć, 
że wszystkie banki ponoszą równe opłaty stanowiące 0,036% swoich zobowią-
zań. Przewiduje się, że w ciągu 15 lat zasoby funduszu powinny wzrosnąć do 
2,5% PKB. Dokonując odpowiednich obliczeń dla strefy euro w relacji do PKB, 
środki funduszu powinny kształtować się w przedziale od 100 mld do 250 mld 
EUR17.

Zagrożenia związane z bankructwem dużych banków dzięki podjętym przed-
sięwzięciom mogą zostać zmniejszone, ale nie da się ich całkowicie wyelimi-
nować. Ponieważ wielkie banki mogą zdestabilizować niemal całą gospodarkę 
światową, zainteresowanie ich działalnością w ostatnich latach znacznie wzrosło, 
czego wyrazem są badania prowadzone przez ekonomistów Banku Światowego 
i Uniwersytetu w Tilbury. Asli Demirguc-Kunt oraz Harry Huinzinga w swo-
ich badaniach dotyczących SIFI (systemowo ważnych instytucji finansowych) 
stwierdzili, że niektóre SIFI są tak duże, iż kraje macierzyste nie są w stanie ich 
uratować. Zdaniem naukowców w Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii moż-
liwe są takie same katastrofy, jakie miały miejsce pod koniec 2008 r. w Islandii, 
gdy kraj był na skraju przepaści grożącej bankructwem państwa. W opublikowa-
nych ostatnio badaniach wykazano, że istnieje jeszcze wiele banków, które są zbyt 
duże, żeby mogły zostać uratowane, gdyż aż 30 banków ma zobowiązania, które 
są co najmniej w połowie tak duże jak PKB kraju macierzystego danej instytucji.

16 W Brukseli uważa się, że również wielkie banki mogą plajtować bez zagrożenia zapaścią 
całego systemu finansowego. C. Gamenelin, A. Hageliken, Gunstig plajtgehen lassen, Deutsche 
Bundesbank, „Auszuge aus Presseartikeln” 2009, nr 44.

17 Funf Weise wollen system relevante Institute belasten, „Borsen Zeitung” z 14.11.2009.
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Szczególnie ekstremalnie przedstawia się sytuacja w Szwajcarii, gdzie samo 
zadłużenie UBS stanowi 3,7-krotność PKB tego kraju, zadłużenie Credit Suisse 
jest 2,1-krotnie większe od PKB. Również zadłużenie holenderskiego ING dwu-
krotnie przekracza PKB Holandii18. W Wielkiej Brytanii zbyt dużym bankiem, 
aby nim efektywnie zarządzać i nadzorować jest Royal Bank of Scotland (RBS), 
który na przełomie lat 2008/2009 zanotował rekordowe straty w wysokości  
60 mld USD i musiał zostać dofinansowany przez rząd. Zadaniem byłej Ko-
misarz UE ds. Konkurencji Neelie Kroes, RBS jest niebezpieczny dla europej-
skiego rynku finansowego, gdyż jego rekordowa suma bilansowa była większa 
niż wartość całej brytyjskiej działalności gospodarczej19. Jeśli weźmie się pod 
uwagę nie pojedyncze banki, ale wielkość całego systemu finansowego, to np. 
w Wielkiej Brytanii łączne zobowiązania płatnicze wszystkich instytucji mo-
netarnych (Geldinstitution) 5,5-krotnie przekraczają PKB, a w Szwecji aż 6,3 
raza20. Ratowanie takich instytucji byłoby ogromnym obciążeniem dla budże-
tów tych krajów. Stąd coraz głośniejsze nawoływania do rozbicia bankowych 
gigantów.

Komisarz Neelie Kroes, szefowie banków centralnych Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii, jak również niemiecki szef nadzoru Jochen Sanio optują za rozwiąza-
niami, które pozwolą wyeliminować z rynku niewypłacalne kolosy bankowe. 
Komisarz UE ds. konkurencji może wykorzystać pozostające w jego ręku in-
strumenty nacisku, które pozwolą na zmniejszenie wielkich banków – komisarz 
może zezwolić bankom na pomoc państwa pod warunkiem zmniejszenia skali 
ich działalności. W Niemczech już to sprawdzono. Commerzbank, BayernLB 
i WestLB musiały za uzyskaną miliardową pomoc państwa zmniejszyć swoją 
działalność o połowę. Jeżeli chodzi o ING, to Neelie Kroes na początku 2009 r.  
rozbiła holenderski gigant, nakazując podzielić go na część bankową i ubezpie-
czeniową21.

Wielkie międzynarodowe banki w swoim pędzie do jeszcze większego 
wzrostu znalazły się obecnie w trudnym położeniu. Przez długi czas rosnące 
rynki zapewniały bankom ogromne zyski i przewagi konkurencyjne. Panowało 
wówczas przekonanie, że im większa jest instytucja finansowa, tym bardziej 
stabilny jest system finansowy i realna gospodarka.

Ogromne korzyści konkurencyjne wielkich banków były rezultatem niepisa-
nych gwarancji państwa (Too Big to Fail), dzięki którym mogły się taniej re-
finansować i wchodzić w bardzo ryzykowne operacje. Sytuacja na światowych 
rynkach radykalnie się zmieniła, a niektóre instytucje finansowe tak się rozrosły, 

18 O. Storbeck, Zum Retten zu gross, „Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung“ 
z 12.07.2010.

19 A. Hageluken, Brussel..., dz. cyt.
20 O. Storbeck, Zum Retten..., dz. cyt.
21 M. Schiertz, Zahmen..., dz. cyt.
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że ich wielkość już nie stanowiła korzyści, lecz stała się dla nich ograniczeniem. 
Stały się one tak potężne, że ich ratowanie – w razie kłopotów – przekraczało-
by możliwości wysoko zadłużonych państw. Stały się one Too Big to Save (zbyt 
duże, by je uratować)22. Stąd rosnące przekonanie o konieczności zreformowania 
działania tych podmiotów.

W Niemczech opracowano projekt, który powinien ułatwić sanację banków 
zagrożonych niewypłacalnością i ochronić podatników przed ponoszeniem kosz-
tów kolejnych bankructw. W projekcie zawarto wieloetapową procedurę postę-
powania w przypadku stwierdzenia niewypłacalności banku. Najpierw urzędo-
wo powołany doradca zażąda uzdrowienia zagrożonej instytucji. Jeżeli to się nie 
uda, wówczas zaplanuje reorganizację zagrożonej instytucji na wzór już istnie-
jących procedur upadłościowych. Jeżeli reorganizacja nie przyniesie spodziewa-
nego skutku, wówczas nadzór bankowy sięgnie po bardziej drastyczne środki.  
W przypadku wyższej konieczności, działania te mogą być podejmowane bez 
zgody właścicieli – jak zapisano w projekcie. W przypadku ekstremalnym − ma-
jątek lub część majątku systemowo znaczącej instytucji może zostać podzielony 
lub przekazany na rzecz innej prywatnej instytucji. Te drastyczne środki mogą 
być podejmowane jedynie wtedy, gdy upadek takiej instytucji stanowi zagrożenie 
dla całego systemu finansowego lub nie istnieje żadne inne rozwiązanie. Przepro-
wadzenie takiej restrukturyzacji wymaga istnienia funduszu, z którego opłacane 
będą przyszłe przedsięwzięcia ratunkowe23.

Ogólne zasady działania mechanizmu likwidacyjnego opracowywane są 
przez Financial Stability Board (FSB). Wymagają one koordynacji i współpracy, 
zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznej działalności banków. Świat potrze-
buje klarownych procedur likwidacyjnych dla wielkich banków międzynarodo-
wych. W pakiecie takich uregulowań znaleźć się powinny także przepisy dotyczą-
ce tego, ile pieniędzy dany kraj przeznaczyć powinien na ratowanie i jak zostaną 
podzielone straty każdej międzynarodowej organizacji finansowej. Szczegółowe 
rozwiązania powinny być podejmowane na szczeblu krajowym. Międzynarodo-
wy Instytut Finansowy (Institute of International Finance), którego członkami są 
wielkie banki, wypowiada się przeciwko ograniczaniu wielkości instytucji finan-
sowych, jak również nie wyraża zgody na to, aby premie top menedżerów zależa-
ły od długookresowych zysków24.

22 Tamże.
23 Deutsche Bundesbank, „Auszuge aus Presseartikeln” 2010, nr 27.
24 W sprawozdaniu z czerwca 2009 r. Instytut stanowczo wypowiada się przeciwko 

ograniczeniu wielkości wszystkich rodzajów instytucji finansowych. Przede wszystkim sprzeciwia 
się tezie, że systemowe ryzyko zależy od wielkości instytucji finansowej (Lehren aus dem Desaster, 
„Handelsblatt: Wirtschafts- und Finanzzeitung” z 24.07.2009.
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5. Podsumowanie

Trwające od ponad dwóch lat prace nad zreformowaniem światowego sys-
temu finansowego natrafiają na wiele przeszkód, z których najważniejszą jest 
brak skłonności do kompromisu ze strony krajów uczestniczących w pracach nad 
reformą. Mimo to większość uczestników rynku przekonana jest o konieczności 
dalszej współpracy i koordynacji podstawowych elementów reformy. Wynika to 
z faktu, że:

 – rynki kapitałowe są globalne, a banki często operują ponad granicami 
państw, co oznacza konieczność wprowadzenia jednolitych międzynarodowych 
uregulowań (reguły muszą mieć globalny wymiar, aby uniknąć zakłóceń w kon-
kurencji i arbitrażu regulacyjnym),

 – mimo globalnego charakteru rynku, w poszczególnych krajach występu-
ją różne problemy i trudności. Istnieją zatem pewne zagadnienia związane z re-
formą, w których niezbędny jest jednolity wkład, dotyczy to kapitału własnego, 
płynności, poziomu dozwolonego zadłużenia czy problemu znaczących systemo-
wo instytucji. Pozostałe problemy mogą być jednak rozwiązywane na szczeblach 
krajowych,

 – z punktu widzenia mikro, prewencja kryzysowa na poziomie pojedyncze-
go banku powinna się ograniczać do kilku zagadnień. Są nimi: minimalne wyma-
gania dotyczące kapitału własnego, płynności, poziomu zadłużenia oraz zmniej-
szania bodźców do wchodzenia w ryzykowne operacje (jeżeli uczestnicy rynku 
chcą wzmocnić swoją zdolność do ponoszenia ryzyka, muszą w tym celu utwo-
rzyć odpowiednie bufory kapitałowe),

 – aby zapobiec powstawaniu ryzyka systemowego na poziomie makro-, na-
leży wchodzenie w takie ryzyko uczynić bardziej kosztownym, np. przez wpro-
wadzenie podatku lub opłat wyrównawczych, przez co ponoszenie takiego ryzyka 
stanie się droższe dla pojedynczego banku. Konieczne jest także dopuszczenie 
do bankructwa systemowo znaczącego banku, co wymaga wypracowania jed-
nolitych procedur likwidacyjnych, zwłaszcza dla banków transgranicznych oraz 
wzmocnienia nadzoru bankowego, w szczególności nad bankami o silnych po-
wiązaniach międzynarodowych,

 – tylko uzgodnione i bazujące na porządku rynkowym instrumentarium 
umożliwi realne przeciwdziałanie destabilizacji globalnego systemu finansowego.
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Streszczenie. W artykule pokazano kryzys finansowy w ujęciu ilościowym. Przedstawiono, jak 
wyglądały najważniejsze czynniki opisujące gospodarkę przed i w trakcie trwania kryzysu. Wskaza-
no na grupy państw, gospodarek oraz firm radzących sobie podobnie w różnych okresach. Zwrócono 
również uwagę na wpływ kryzysu na wybrane, najważniejsze indeksy giełdowe oraz na wartość 
kilku znanych firm. Za poziom odniesienia wybrano przebieg kryzysu w Polsce. Starano się również 
odpowiedzieć na najistotniejsze i najczęściej zadawane w trakcie trwania kryzysu pytanie dotyczące 
jego końca oraz obszarów, w których można ten koniec obwieścić. Do opracowania wykorzystano 
wyłącznie ogólnie dostępne dane.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, analiza statystyczna, PKB, dług publiczny

1. Wprowadzenie

Dzieje ludzkości pełne są zmagań z sytuacjami kryzysowymi. Jedne z nich wy-
wołane zostały przez zdarzenia losowe, inne przez celowe działania ludzi. Nasza 
egzystencja nacechowana jest ciągłymi zmianami. Pojawianie się kryzysów wy-
daje się być naturalne i ściśle związane z naszym istnieniem – naszymi zachowa-
niami, jak również działaniami sił przyrody, czego nie można w pełni przewidzieć. 
Dzięki działaniom ludzi można jednak ograniczyć skutki ich wystąpienia oraz sta-
rać się nie dopuszczać do pojawiania się sytuacji mogących wywołać kryzys.
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Termin „kryzys” pochodzi od greckiego słowa krisis i oznacza decydowanie, 
wybór, zmaganie się, walkę pod presją czasu. Kryzys to również okres przełomu, 
przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego1. Kryzys 
to ponadto załamanie dotychczasowej linii rozwoju, „kryzys społeczny” – skumu-
lowany stan napięć i konfliktów społecznych, których nierozwiązywanie na czas 
powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu rozwoju2.

2. Kryzys gospodarczy

Nierozerwalnie związany z działaniem ludzkim kryzys jest również przy-
pisany gospodarczej działalności człowieka. „Kryzys gospodarczy” jest zjawi-
skiem ekonomicznym, którego symptomami są: galopująca inflacja (hiperin-
flacja), spadek produkcji, spadek płac, spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia, 
spadek dochodów, spadek konsumpcji, spadek PKB, wzrost deficytu budżeto-
wego, wzrost deficytu fiskalnego, wzrost deficytu handlowego, spadek dynami-
ki tempa wzrostu gospodarczego, obniżka tempa eksportu. Pozostaje pytanie, 
czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, czy z pewnym zagrożeniem i czy 
istnieją instrumenty, dzięki którym można zapobiegać pojawieniu się sytuacji 
kryzysowej.

Najnowszy kryzys gospodarczy dotyczący rynku finansowego i bankowe-
go miał początek w roku 2007 i spowodowany był przez pożyczki hipoteczne, 
których banki udzielały osobom o wysokim ryzyku spłaty. Jednakże genezy 
kryzysu upatrywać należy już w latach 90. XX w., kiedy to jeden z najwięk-
szych banków inwestycyjnych Goldman Sachs wszedł na giełdę i zaczął maksy-
malizować swoje zyski. W roku 2001 pękła tzw. bańka spekulacyjna dotycząca 
firm internetowych. Ceny akcji zaczęły spadać i chcąc ratować wzrost gospo-
darczy, zaczęto obniżać stopy procentowe. Ratunkiem dla gospodarki stały się 
niskie stopy procentowe i stworzenie nowej „bańki spekulacyjnej”, którą stały 
się nieruchomości. Można było zarabiać na nieruchomościach za pomocą kre-
dytu, a zwrot z takiej inwestycji wynosił od kilku do kilkunastu procent. Po 
podniesieniu stóp procentowych spłata kredytu stawała się problemem. Kiedy 
ceny nieruchomości zaczęły spadać, wyemitowane obligacje Subprime (obli-
gacje wystawiane przez niewiarygodnych klientów) okazały się być papierami 
bez pokrycia. W lipcu 2007 r. dwa fundusze inwestycyjne banku Bear Stearms 
zbankrutowały, a banki doznały liczonych w milionach dolarów strat. Na prze-
łomie marca i kwietnia 2008 r. banki Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan 

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1990, s. 285.

2 Nowa Encyklopedia Powszechna, WN PWN, Warszawa 2004, t. 3, s. 586 i 587.
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Stanley, Lehman Brothers, Citygroup zostały dokapitalizowane, aby uniknąć 
efektu domina. Chcąc zapobiec większemu kryzysowi, na początku września 
2008 r. uratowano przed upadkiem firmy ubezpieczeniowo-pożyczkowe Fannie 
Mea i Freddie Mac, a później dokapitalizowano największą firmę ubezpiecze-
niową na świecie AIG. Na początku października 2008 r. przyjęto plan ratowa-
nia finansów zaproponowany przez Paulsona.

Kryzys z USA przeniósł się do Europy i urósł do rangi problemu świato-
wego. Upadły islandzkie banki, węgierska waluta została mocno przeceniona, 
Węgry otrzymały znaczącą pomoc od MFW i UE. Banki zaczęły obawiać się 
udzielania kredytów, praktycznie ustała akcja kredytowa, co spowodowało za-
łamanie innego ważnego sektora gospodarki − przemysłu samochodowego. 
Spadek w sprzedaży nowych samochodów oznaczał, że największe koncerny 
GM, Ford, Volkswagen musiały wdrożyć redukcje zatrudnienia. Kryzys finan-
sowy dotarł do pozostałych sektorów gospodarki. Rosnące bezrobocie i oba-
wy o przyszłość przyniosły spadek konsumpcji. Inwestorzy zaczęli inwestować 
w surowce, co spowodowało wzrost ich cen. Brak konsumpcji przyniósł spadek 
zapotrzebowania na surowce i obniżki cen.

Do lutego roku 2009 uruchomiono pakiety ratunkowe na kwotę ponad 3 bln 
USD, z czego zdecydowaną większość (blisko 2,3 bln EUR) stanowiły gwa-
rancje bankowe. Ogromne kwoty na wsparcie banków wydały Niemcy (80 mld 
EUR) i Wielka Brytania (63 mld EUR). Jednakże najwięcej na gwarancje ban-
kowe przeznaczyła Dania – kwota ta to bowiem 580 mld EUR3. Część państw 
oskarżona została o praktyki protekcjonistyczne.

Na tle zarysowanego kryzysu finansowego rodzi się naturalna potrzeba zo-
brazowania tych mechanizmów za pomocą liczb. Próba odpowiedzi na natu-
ralne i „proste” pytanie: czy to już koniec kryzysu, czy też trwa on nadal. Czy 
działania osłonowe wprowadzone przez największe gospodarki spowodowały, 
że mamy do czynienia z kryzysem, czy jedynie z globalnym spowolnieniem 
gospodarczym? Przeprowadzone przez autora tekstu badania dotyczyły lat 
2000−2010 i odnosiły się do czynników oraz wskaźników uznanych za dość 
ważne, aby je przeanalizować.

3. Kryzys w świetle wykresów i liczb

Analizy dotyczą przede wszystkim okresu od roku 2000 do II kwartału 2010 r., 
przedstawione dane statystyczne udostępniane są przez następujące organizacje 

3 Kryzys finansowy: wybrane zagadnienia, red. J. Adamiec, Biuro Analiz Sejmowych, Warsza-
wa 2009, s. 9.
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i instytucje: OESD, Eurostat i BEA U.S. Department of Commerce4. Renoma tych 
instytucji pozwala przypuszczać, że są one wiarygodne, tym bardziej iż dane te są 
ogólnodostępne i dzięki temu łatwo weryfikowalne.

3.1. Produkt krajowy brutto

Jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego jest Produkt Kra-
jowy Brutto (PKB, ang. Gross Domestic Product) opisujący zagregowaną war-
tość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej 
jednostce czasu. PKB wybrany został jako pierwszy miernik do pokazania kry-
zysu w świetle liczb, jak również posłużył do wyboru państw podlegających 
dalszej analizie. W badanym okresie zakres zmian dotyczących wielkości PKB 
w kolejnych kwartałach w stosunku do okresu poprzedniego przedstawia wy-
kres 1.

Wykres 1. Maksymalne i minimalne wartości indeksu PKB dla danych kwartalnych  
w latach 2000−2010 dla wybranych krajów i strefy Euro-12 i Euro-25
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Legenda: (*) brak danych od III kwartału 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat i BEA U.S. Department of Commerce [dostęp: 
14.09.2010].

Największe spadki PKB – powyżej 5% – odnotowały USA, Łotwa, Litwa 
Islandia, Irlandia. Odporność na zmiany wykazuje zagregowany PKB dla strefy 
Euro-12 i Euro-25. Zagregowane gospodarki „Starej 12” i „Nowej 25” członków 
UE bardzo podobnie radziły sobie z kryzysem i w tym kontekście stwierdzić moż-
na, że na bazie analizy wielkości PKB w omawianym czasie, kryzys światowy 
bardzo łagodnie obszedł się z UE, chociaż spowodował różne skutki w poszcze-

4 Dane pobrano ze stron podanych organizacji i instytucji w dniach 13−14.09.2010 r.
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gólnych krajach. Pozostaje pytanie o dynamikę zmian PKB w badanym okresie. 
Na wykresach 2 i 3 zaprezentowano, jak zmieniało się PKB w USA, nowej i starej 
UE oraz Polsce.

PKB dla Polski w badanym okresie 2007−2009 nie wykazuje większych od-
chyleń od wartości zaobserwowanych w przeszłości. Wyraźne jest natomiast zała-
manie wykresów PKB dla USA. Kryzys finansowy mocno zbiega się z kryzysem 
gospodarczym.

Wykres 2. Dynamika zmian kwartalnego PKB w USA w latach 2000−2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu oraz BEA U.S. Department of Commerce 
[dostęp: 14.09.2010].

Kształtowanie się PKB Polski na tle innych krajów: Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Dynamika zmian kwartalnego PKB dla Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu [dostęp: 14.09.2010].
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Wahania PKB nie odbiegają od tych z lat ubiegłych i wynoszą od −1% do 
+2%, jedynie niemiecka gospodarka przeżywa pewne załamanie, ale nie jest to 
gwałtowana i głęboka zmiana.

Na podstawie zmian wyznaczono kroczące współczynniki korelacji liniowej 
Pearsona pomiędzy PKB Polski i USA, stref Euro-25, Euro-12, przyjmując okno 
korelacji kroczącej równe 2 lata.

Wykres 4. Korelacja krocząca dla okresu dwuletniego pomiędzy PKB Polski a USA 
oraz stref Euro-12 i Euro-25
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu oraz BEA U.S. Department of Commerce 
[dostęp: 14.09.2010].

Na wykresie 4 przedstawiono dynamikę zmian PKB za pomocą korelacji kro-
czącej. Korelacje wyznaczane są na podstawie danych z ostatnich dwóch lat, stąd 
pierwsza wyznaczona korelacja krocząca odnosi się do pierwszego kwartału 2002 r. 
i obejmuje okres od 2000q1 do 2001q4 r. Widać, że wraz z akcesją Polski do UE 
rośnie skorelowanie PKB RP z gospodarkami Unijnej 12. Po akcesji gospodarki 
te zaczynają się rozchodzić. W 2−3 lata po przyjęciu do struktur unijnych widać, 
że Polska nie podąża śladem starej dwunastki i nowej dwudziestki piątki krajów 
UE – pojawiają się ujemne współczynniki korelacji. W roku 2008 Polska zaczęła 
rozwijać się inaczej niż USA i państwa grupy Euro-12.

Na podstawie analizy zmian w PKB można stwierdzić, że drastyczna zmiana 
zaszła w USA, zmiany w Polsce i w UE były mniej radykalne. Europejskie plany 
i działania ratunkowe nie pozwoliły, aby kryzys wystąpił tu z wielką siłą. Zmiany 
na wykresach PKB wykazały analogiczną amplitudę w całym okresie.
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3.2. Zatrudnienie

Jednym z czynników charakteryzujących kryzys jest gwałtowny wzrost bez-
robocia. Inny ważny wskaźnik, na który warto zwrócić uwagę to zatrudnienie, 
które podczas poważnego kryzysu powinno gwałtownie spadać. Na podstawie 
danych OECD zbadano, jak kształtowało się zatrudnienie w poszczególnych kra-
jach. Do analizy danych wykorzystano indeksy jednopodstawowe, przyjmując 
rok bazowy 2005 = 100.

Wykres 5. Zmiana kwartalnych stóp zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2005 = 100  
dla gospodarki Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OECD [dostęp: 14.09.2010].

Na postawie analizy danych okazało się, że kryzys finansowy nie wpłynął 
znacząco na zatrudnienie w badanych krajach. Rosnące zatrudnienie było konse-
kwencją wcześniej zapoczątkowanych trendów. Co więcej, w Wielkiej Brytanii 
oraz USA zatrudnienie pozostało na poziomie z roku 2005 lub niewiele niższym.

3.3. Indeksy giełdowe

Zmiany dotyczące indeksów giełdowych odwzorowują zmiany na rynkach fi-
nansowych. W USA wybrano dwa indeksy S&P500 oraz DJI. Informacje o zmia-
nach tych indeksów przedstawiają wykresy głównych europejskich i amerykań-
skich wskaźników giełdowych.



Adam Sojda32

Wykres 6. Wartość indeksów Down Jones, S&P500, WIG, DAX
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://finance.yahoo.com [dostęp: 14.09.2010].

Można zaobserwować spadki wartości indeksu zgodnie z datami wyznacza-
jącymi kryzys finansowy. Jednakże sytuacja wydaje się być unormowana, a po-
ziom indeksu systematycznie podnosi się do tego sprzed kryzysu. Sytuacja na 
giełdzie nowojorskiej wydawała się być już opanowana, gdyż nie tylko indeks 
DJI powraca do poziomu sprzed kryzysu, ale i S&P500 również zachowywał 
się analogicznie. Stabilizacja na nowojorskiej giełdzie wpływała na stabilizację 
na innych giełdach. Polska giełda reagowała analogicznie jak giełda w Nowym 
Jorku, a na wiadomości o kryzysie indeks spadał. Zachowanie indeksu WIG po-
zwala stwierdzić, że sytuacja się normuje. O ile indeks DJI powraca do stałego 
poziomu sprzed kryzysu, to indeks WIG zdaje się podążać drogą stałego przyro-
stu sprzed kryzysu. Sytuacja z niemieckim indeksem DAX przedstawia się ana-
logicznie jak z polskim WIG-iem. Przejmując pozytywne nastroje na giełdzie 
nowojorskiej, powraca do swojego trendu wzrostowego.

DJI

WIG

S&P500

DAX



Kryzys finansowy w świetle liczb 33

3.4. Notowania spółek giełdowych

Pozostaje pytanie, jak kryzys finansowy odczuły spółki notowane na giełdach. 
Czy istnieje ślad kryzysu w notowaniach ich akcji? Na wykresach 7 i 8 przedstawio-
no notowania trzech firm. Firmy te reprezentują banki i grupy kapitałowe – Gold-
man Sachs, przemysł motoryzacyjny – Ford oraz nowoczesne technologie – Apple.  

Wartość akcji Grupy Goldman Sachs kształtowała się tak, jak pokazuje to 
wykres 7. Warto zauważyć, że ceny akcji osiągnęły poziom sprzed kryzysu finan-
sowego, jednakże nie można zapominać o nadszarpniętym zaufaniu do instytucji, 
co może przekładać się na ostatni trend spadku cen akcji. Jednakże wzrost ceny to 
około 200% licząc od najniższego poziomu spowodowanego kryzysem.

 

Wykres 7. Wartość akcji Goldman Sachs i Forda w latach 2000−2010 (w USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://finance.yahoo.com [dostęp: 14.09.2010].

Kryzys dotykał również branżę motoryzacyjną. Cena akcji Ford Motor Com-
pany po kryzysie wraca do poziomu sprzed kryzysu i ma szansę na tendencję 
wzrostową.

Ostatni przykład to firma z branży komputerowej, a właściwe szerzej − no-
woczesnych technologii. Kryzys finansowy wpłynął na notowania akcji firmy, ale 
jeśli ktoś w dobrym momencie dokonał zakupu, to znów mógł liczyć na wyso-
ką stopę zwrotu. Cena na początku roku 2009 wyniosła 78,2 USD, a obecnie to 
276,56 USD za akcję. Zmianę cen akcji firmy Apple przedstawia wykres 8.

Goldman Sachs Group, Inc Ford Motor Company
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Wykres 8. Wartość akcji firmy Apple w latach 2000−2010 (w USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://finance.yahoo.com [dostęp: 14.09.2010].

Jak widać, kryzys finansowy mamy już zapewne za sobą. Świadczyć o tym 
może ustabilizowana sytuacja na giełdach przejawiająca się w wartościach indek-
sów oraz cen poszczególnych akcji. Niewątpliwie pozostaje pytanie, kto zarobił, 
a kto stracił oraz ile kosztował nas ten kryzys. Kiedy czeka nas następny? Na 
ostatnie pytanie trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć, ale można się spodziewać, 
że wydarzy się to w stosunkowo niedługim czasie.

3.5. Dług publiczny

Poziom długu publicznego w odniesieniu do procentowych zmian wielkości 
PKB według danych z OECD pokazuje tabela 1.

Ostatnio zamiast o PKB mówi się o długu publicznym. Co się stało z jego 
wielkością w stosunku do PKB? W większości krajów udało się uniknąć rozwo-
ju kryzysu dzięki zwiększeniu zadłużenia państwa. Jak widać, dane dotyczące 
właśnie tego zadłużenia są bardzo niepokojące. Należy zwrócić uwagę, że kilka 
krajów ma dług publiczny na poziomie przekraczającym 50% PKB (dane ofi-
cjalne). Do liderów w tej statystyce należą: Japonia, Grecja, Włochy, Portugalia 
czy Wielka Brytania. Za pomocą długu publicznego udało się nie dopuścić do 
poważnego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie – odłożono problem na 
przyszłość.

APPLE
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Tabela 1. Dług publiczny jako procent PKB

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Francja 46,3 47,8 47,4 48,3 49,9 51,9 52,6 53,3 52,1 52,1 54,2 60,8

Niemcy 26,1 34,1 34,1 34,6 36,1 37,7 39,2 40,4 40,9 39,4 38,8 43,8

Grecja 103,7 103,6 108,9 109,7 109,2 105,8 108,3 110,3 107,5 105,8 109,6 125,7

Islandia 40,7 35,3 33,8 39,2 35,3 33,3 28,2 19,4 24,8 23,2 44,3 87,2

Irlandia 47,8 44,1 34,8 30,9 27,9 26,9 25,4 23,6 20,3 19,8 27,7 46,0

Włochy 108,7 106,7 103,6 102,7 99,5 96,8 96,2 97,5 96,7 95,2 98,0 106,6

Japonia 87,7 97,0 106,1 123,5 137,6 140,9 156,7 164,3 161,4 164,2 178,0 b.d.

Luksemburg 4,1 3,5 3,2 3,1 2,7 1,7 1,4 0,8 1,4 1,4 8,2 8,6

Holandia 52,0 49,2 44,1 41,3 41,5 43,0 43,8 43,0 39,2 37,8 50,1 49,9

Norwegia 22,2 20,9 19,3 18,1 19,0 21,3 18,4 17,2 12,5 11,7 13,8 26,1

Polska 39,5 39,7 35,8 36,4 40,6 44,9 43,6 44,8 45,1 42,6 44,8 47,1

Portugalia 54,8 55,1 54,1 56,0 58,7 60,2 63,0 68,2 69,8 69,2 71,2 81,1

Hiszpania 53,6 52,3 49,9 46,3 43,9 40,7 39,3 36,4 33,0 30,0 33,7 46,1

Szwecja 72,0 64,0 56,9 48,6 46,8 47,7 46,6 46,2 42,3 36,4 35,5 37,8

Szwajcaria 27,7 25,4 25,6 24,8 28,2 28,3 28,1 28,1 25,2 23,2 22,5 20,7

Wielka Brytania 49,7 44,1 42,2 38,8 39,1 38,7 40,0 43,4 43,3 42,6 61,3 75,1

Stany Zjednoczone 42,5 39,0 33,9 32,4 33,2 34,9 36,0 36,1 36,0 35,6 40,0 53,1

b.d. ‒ brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OECD [dostęp: 14.09.2010].

4. Podsumowanie

Kryzysy będą się pojawiały, związane są bowiem z przebiegiem rozwoju cy-
wilizacji, w której żyjemy, z ludzką naturą i chęcią osiągnięcia zysków za wszelką 
cenę, z czego nie potrafimy zrezygnować. Przedkładamy doraźne korzyści nad 
spokojną przyszłość.

Obecny kryzys finansowy zażegnany został przez zwiększenie długu publicz-
nego, ale chcąc pozostawić sobie możliwość reagowania na sytuacje kryzysowe 
w przyszłości, trzeba zintensyfikować działania służące zmniejszeniu tego zadłu-
żenia.
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Akcje podejmowane w tym kierunku powinny być spójne, bowiem współcze-
sne gospodarki są ze sobą ściśle połączone – osamotnione działania nikomu nie 
przyniosą spodziewanego efektu.

Ten kryzys mamy już za sobą, udało się go przezwyciężyć, przerzucając kosz-
ty ryzyka na wszystkich obywateli. Kiedy nastąpi następny kryzys? Pewnie nieba-
wem. Pytanie jednak brzmi: czy będziemy mieli czym gasić kolejny pożar.
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Streszczenie. Kryzys gospodarczy nie pozostaje bez wpływu na zachowania konsumentów 
na rynku oraz na decyzje konsumpcyjne podejmowane przez nich w gospodarstwach domowych. 
Zmiany te postrzegane są jednoznacznie negatywnie. Konsekwencją dynamiki otoczenia rynko-
wego konsumentów jest szereg działań dostosowawczych podejmowanych przez gospodarstwa 
domowe, których członkami są konsumenci. Aktywność ta ma zarówno charakter pasywny, jak 
i aktywny. Zachowania pasywne polegają na zredukowaniu potrzeb do poziomu posiadanych za-
sobów i ochronie zaspokojenia potrzeb podstawowych. Postawy aktywne z kolei związane z do-
stosowywaniem się konsumentów do zmian przebiegać mogą wewnątrz i na zewnątrz gospodarstw 
domowych. Działania konsumentów wewnątrz gospodarstw domowych polegają w szczególności 
na stosowaniu nowych sposobów zaspokojenia potrzeb i racjonalizacji gospodarowania zasobami 
rzeczowymi. Zaś w przypadku aktywności na rynku konsumenci dążą do nabywania produktów 
tańszych oraz w ramach sezonowych obniżek cen i promocji sprzedaży. Zmiany w zachowaniach 
związane mogą być również ze zdobywaniem dodatkowych środków na realizację potrzeb przez 
zwiększenie aktywności na rynku pracy lub zaciąganie różnego rodzaju kredytów lub pożyczek. 
Niezwykle rzadko konsumenci decydują się na sprzedaż składników infrastruktury swego gospo-
darstwa domowego. Ponadto przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić 3 różne typy zacho-
wań konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego, tj. zachowanie nieodpowiedzialne, któremu 
przeciwstawić można zachowania przezorne, a także zachowania zachowawcze.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zachowania rynkowe, kryzys finansowy
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1. Wprowadzenie

Kryzys gospodarczy, który dotknął gospodarkę światową, zachwiał wskaź-
nikami konsumpcji i skłonił wielu konsumentów do modyfikacji zachowań na-
bywczych1. Obniżony popyt na dobra konsumpcyjne oraz zmiany zachodzące 
w strukturze konsumpcji wynikają z jednej strony z realnego spadku siły nabyw-
czej konsumentów, z drugiej zaś ze spadku spodziewanych dochodów. Utrata pra-
cy przez konsumentów lub wzrost cen na niektóre produkty to zjawiska charak-
terystyczne dla okresu kryzysu gospodarczego. Towarzyszące im także zmiany 
postaw konsumentów, takie jak lęk przed utratą pracy czy obniżeniem zarobków, 
które z kolei wpływają na poziom optymizmu konsumenckiego i, co za tym idzie, 
również kształtują rzeczywiste zachowania nabywcze.

Należy jednak podkreślić, że w literaturze zarówno tej naukowej, jak i publi-
cystycznej najczęściej spotyka się opracowania koncentrujące się na identyfikacji 
wpływu kryzysu gospodarczego na działalność firm. Sporą część stanowią także 
publikacje z zakresu oddziaływania kryzysu gospodarczego na sytuację ekono-
miczną konsumentów i utratę przez nich pracy. Wyraźny jest jednak brak opraco-
wań pokazujących wpływ kryzysu gospodarczego na zamiany decyzji podejmo-
wanych przez konsumentów na rynku i w gospodarstwie domowym. Zjawisko 
to jest relatywnie słabo zbadane, gdyż zarówno rozmiar, siła i globalny zasięg 
kryzysu możemy obserwować w gospodarce właściwie po raz pierwszy.

Tymczasem konsument działając w warunkach określonego zbioru zmiennych 
ograniczeń, zmuszony zostaje do podejmowania nieustannych decyzji polegają-
cych przede wszystkim na dopasowaniu nieograniczonych potrzeb i ogromnej 
(choć skończonej) liczby sposobów ich zaspokajania do ograniczonych zasobów 
finansowych, rzeczowych i ludzkich będących w dyspozycji jego i jego gospodar-
stwa domowego. W momencie, kiedy konsument skonfrontowany zostaje z nową 
dla niego sytuacją w otoczeniu – taką jak kryzys gospodarczy – zmuszony jest do 
określonych reakcji. Identyfikowanie i postrzeganie zmian w otoczeniu oraz oce-
na, które z tych zmian wpływają na jego bieżącą i przyszłą sytuację ekonomiczną 
zapoczątkowuje proces reagowania na zmiany. Następnie konsument ocenia, jaki 
będzie kierunek wpływu zmian w otoczeniu na niego i jego gospodarstwo. Dopie-
ro w tym momencie rozpoczyna wybory co do możliwych reakcji na zmiany na 
rynku wywołane kryzysem gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe refleksje, celem opracowania jest określenie 
wpływu kryzysu gospodarczego na zmiany w zachowaniach gospodarstw domo-
wych, a w praktyce reprezentowanych przez konsumentów na rynku i w sferze 
konsumpcji.

1 H. Lewis, Issues, Trends and Challenges Facing the Food and Drink Industry – Forecasts to 
2014, a just-food.com report, Aroq Ltd., Bromsgrove, March 2009.
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2. Zachowania konsumentów a kryzys gospodarczy

Zachowania konsumentów stanowią element szerszej problematyki zachowań 
człowieka we wszystkich sferach jego aktywności. Nauki ekonomiczne odnoszą 
pojęcie zachowania do indywidualnych podmiotów konsumpcji, tj. do konsumen-
tów indywidualnych i gospodarstw domowych. Różnorodność postaw konsumen-
tów znajduje swe odzwierciedlenie w wielu różnych definicjach wskazujących na 
różne aspekty tych zachowań. I tak, J. Szczepański definiuje zachowania konsu-
menta jako ogół czynności, działań i sposobów postępowania jednostki mających 
na celu zdobycie środków zaspokojenia potrzeb i ogół sposobów obchodzenia 
się z tymi środkami2. Podobnie ujmują zachowania konsumenta L.G. Schiffman  
i L.L. Kanuk. Według tych autorów zachowania konsumenta to działania zwią-
zane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem i oceną dóbr i usług, które mają 
zdolność zaspokojenia potrzeb3. Natomiast M. Pohorille definiuje zachowania 
konsumenta jako sposób hierarchizacji przez konsumenta swych potrzeb, zgodnie 
z którym wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane 
dobra4. Z kolei R.D. Blackwell, P.W. Miniard, i J.F. Engel definiują zachowania 
konsumenta jako szeroko rozumianą aktywność jednostki związaną z pozyskiwa-
niem, konsumowaniem i dysponowaniem (po konsumpcji) produktów5. Według  
E. Kieżel zachowanie konsumpcyjne to spójna całość czynności, działań, postę-
powań związanych w określonych warunkach społecznych, kulturowych i ekono-
micznych. Zachowania obejmują więc zespół działań mających na celu pozyska-
nie środków konsumpcji, a także ich wykorzystanie dla zaspokojenia potrzeb wraz 
z ocenami trafności decyzji6.

Zachowania konsumentów przebiegać mogą na 2 poziomach instytucjonal-
nych: na rynku oraz w gospodarstwie domowym7. Można zatem wyróżnić zacho-
wania konsumenta na rynku i zachowania konsumenta w fazie konsumpcji. Pojęcia 
te nie są tożsame z pojęciem zachowania konsumenta. Określają one podzakresy 
szerszego pojęcia, jakim jest zachowanie konsumenta. Przedmiotem szczególne-
go zainteresowania są zachowania konsumenta na rynku obejmujące ogół działań 
i percepcji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru dobra 

2 Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 23.
3 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey 2004, s. 6.
4 M. Pohorille, Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, Wyd. 

UW, Warszawa 1980, s. 490.
5 R.D. Blackwell, P.W. Miniard, J.F. Engel, Consumer Behavior, Harcourt College Publishers, 

Fort Worth 2001, s. 6.
6 Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, AE, Katowice 2000, s. 58.
7 E. Kieżel, Badanie rynku a decyzje gospodarstw domowych, w: Badania rynkowe i marketin-

gowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 264.
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lub usługi, dokonanie owego wyboru oraz jego zakup8. Zachowania konsumenta 
na rynku obejmować mogą zachowania w fazie informacji, w fazie przygotowań 
do zakupu, związane z finansowaniem danego zakupu czy zachodzące w czasie 
kupna. Należy podkreślić, że nie można przeprowadzić ścisłych podziałów pomię-
dzy zachowaniami konsumentów na rynku i w fazie konsumpcji. Oba te zakresy są 
ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. W obu obszarach po-
dejmują konsumenci działania związane z dostosowaniem się nowych warunków 
rynkowych, w tym zaistniałych w wyniku kryzysu gospodarczego.

Według McKinsey Globar Institute główną reakcją konsumentów na kryzys 
gospodarczy są działania nakierowane na zmniejszenie wielkości dokonywanych 
zakupów lub na ich eliminację (przekładanie zakupów dóbr trwałego użytku, kon-
trola wydatków, spędzanie czasu wolnego w domu) oraz na obniżenie kosztów 
zakupu (poszukiwanie tańszych alternatyw, korzystanie w większym stopniu z In-
ternetu w celu porównywania cen)9.

Podobne reakcje konsumentów w czasach kryzysu wyróżnia Ph. Kotler. I tak, 
w czasach osłabionej koniunktury najbardziej prawdopodobne zachowania kon-
sumentów będą przybierać następujące formy:

 – zwracanie się ku tańszym produktom i markom, często brandom własnym 
super- i hipermarketów,

 – odwoływanie lub odkładanie na później zakupów dóbr luksusowych lub 
drogich wakacji,

 – ograniczanie wyjazdów i kupowanie głównie w sklepach blisko domu 
i miejsca pracy,

 – poświęcanie większej ilości czasu na przygotowanie i jedzenie posiłków 
w domu oraz korzystanie z domowych rozrywek, telewizji i Internetu10.

Biorąc pod uwagę zarówno polską, jak i zagraniczną literaturę można po-
grupować działania dostosowawcze konsumentów do zmieniających się realiów 
rynku w wyniku różnego rodzaju kryzysów na działania o charakterze ogólnym 
i szczegółowym11. W ujęciu ogólnym wskazuje się m.in. na tendencję do racjona-

  8 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, AE Kraków, Kraków 1996, s. 9.
  9 G. Desvaux, B. Regaout, B. Labaye, F. Yu, L. Mednonca, Beating the Recession: Buying into 

New European Consumer Strategies, McKinsey Global Institute 2009, s. 6.
10 Ph. Kotler, J.A. Casline, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MTBiznes, 

Warszawa 2009, s. 151. 
11 M.F. Galioto, What Post-Recession Behavior Means for Marketers Today, Marketing News, 

9.03.2009; S.H. Ang, S.M. Leong, Ph. Kotler, The Asian Apocalyptse: Crisis Marketing for Con-
sumers and Businesses, „Long Range Planning” 2000, No. 33; F. Shaw, Uncertainty and the New 
Consumer, „Foresight” 2002, Vol. 4, No. 6; E. Kieżel, Zachowania polskich konsumentów w wa-
runkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a za-
chowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, WAIP, Warszawa 2009; M. Krzyżanowska,  
J. Tkaczyk: Zachowania nabywców w czasach kryzysu – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw,  
w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. S. Figiel, 
PWE, Warszawa 2010.
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lizacji zachowań konsumentów. Zwraca się uwagę na wydłużanie etapu identyfi-
kacji sposobów zaspokajania potrze ze względu na korzystanie z większej liczby 
źródeł informacji oraz skracanie etapu oceny możliwości zaspokojenia potrzeb 
na skutek ograniczania liczby rozpatrywanych sposobów zaspokajania potrzeb. 
Postawy konsumenckie zmieniają się z egocentrycznych na bardziej nastawione 
na rodzinę, grupę czy też społeczność lokalną. Zwiększa się także udział decyzji 
podejmowanych wspólnie w gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę działania dostosowawcze konsumentów o charakterze 
szczegółowym, wyróżnić można m.in. zmiany zachodzące w strukturze wydat-
ków. Konsumenci ograniczają lub rezygnują z wydatków na jedzenie poza do-
mem, rozrywki, wyposażenie gospodarstwa domowego w meble i sprzęt elektro-
niczny, odzież i obuwie. W okresie kryzysu nasila się sceptyczna postawa wobec 
marek oraz niski poziom lojalności konsumentów. Z kolei większego znaczenia 
nabiera cena jako kluczowa determinanta w procesie podejmowania decyzji o za-
kupie produktów na rynku. Dodatkowo zwiększa się zainteresowanie markami 
własnymi detalistów, a zmniejsza produktami luksusowymi. Konsumenci przy-
wiązują większą wagę do promocji cenowych niż do darmowych prezentów, pre-
ferują komunikację nastawioną na racjonalne argumenty, a nie na emocje.

Analizy przeprowadzone w roku 2009 w najlepiej rozwiniętych krajach świata, 
takich jak: USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, ujawniły następujące trendy 
w zachowaniach nabywców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu gospodarczego12:

 – nieufność wobec dostawców – zakupy stały się bardziej przemyślane, a pły-
nące z rynku informacje zaczęły być przyjmowane z większą niż dotychczas rezer-
wą. Badacze zauważyli ogólny spadek zaufania konsumentów do nadawców ko-
munikacji marketingowej, w największym stopniu do banków oraz producentów 
dóbr szybko zbywalnych: chemii gospodarczej i produktów spożywczych. Klienci 
oczekują od dostawców otwartości i uczciwości, domagają się pełniejszych infor-
macji o produkcie, m.in. na etykietach. Poszukują dostawców, przy których mie-
liby poczucie kontroli nad swoimi wydatkami. Odnotowano obniżoną lojalność 
wobec dostawców oraz dłuższy czas przeznaczony na poszukiwanie produktów,

 – rezygnacja z zakupów zbędnych, odraczanie większych wydatków w cza-
sie − po odczuciu skutków kryzysu przede wszystkim następowała rezygnacja 
z zakupów dóbr luksusowych i uznanych za zbędne. Konsumenci w badanych 
krajach mniej podróżowali dla przyjemności, rzadziej również korzystali z usług 
fryzjerskich i kosmetycznych. Jednocześnie wzrosła sprzedaż produktów stano-
wiących substytuty tych usług: farb do włosów i kosmetyków typu „domowe 
SPA”. Duże, planowane wcześniej wydatki, takie jak kupno nowego samochodu 
czy remont mieszkania, często były odraczane w czasie. Zaobserwowano również 

12 B. Frątczak-Rudnicka, Konsument w gorszych czasach, cz. 1, „Marketing w Praktyce” 2009, 
nr 4.
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wzrost sprzedaży prezerwatyw, co było tłumaczone przez niektórych badanych 
odkładaniem na lepsze czasy decyzji o posiadaniu potomstwa,

 – zorientowanie na cenę – przybrała na sile moda na oszczędność. Klienci 
korzystali z kuponów, obniżek cen i wyprzedaży. Robili zakupy w tańszych skle-
pach, rósł udział marek własnych sklepów w przeciętnym koszyku zakupowym. 
Jednocześnie klienci nie chcieli mieć poczucia, że kupując tańsze produkty, rezy-
gnują z wysokiej jakości. Wzrostowi sprzedaży marek pośredników towarzyszył 
wzrost zadowolenia z ich jakości oraz szerokości oferty. Deklaracje takie były 
niewątpliwie związane z trendem rozciągania linii produktowych marek włas- 
nych na segmenty premium,

 – powrót do tradycji – wobec poczucia niepewności co do przyszłej kondycji 
finansowej gospodarstwa domowego, wśród konsumentów nasiliła się potrzeba 
stabilizacji i malała skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji. Akcen-
towane były wartości rodzinne, konsumenci mniej czasu spędzali poza domem. 
Intensywniejsze życie rodzinne było wyrazem poszukiwania z jednej strony po-
czucia bezpieczeństwa, a z drugiej zaś – oszczędności. Spadły wydatki na obiady 
w restauracjach, rosła sprzedaż makaronów, sosów i wina, ponieważ posiłki były 
przyrządzane w domu częściej niż przed kryzysem,

 – „efekt szminki” – konsumenci zmuszeni do rezygnacji z większości przy-
jemności i dużych zakupów mają tendencję do nabywania drobnych, ale prestiżo-
wych produktów mających polepszyć ich samopoczucie. Zachowanie takie poma-
ga zmniejszyć dysonans między obecnym (niskim) a pożądanym poziomem życia.  
O ile najzamożniejsza część odbiorców nie zmieniła swoich zachowań zakupo-
wych, o tyle grupa średnio zamożnych konsumentów aspirujących do najwyższej 
klasy ekonomicznej często rezygnowała ze zwyczajowo kupowanych dóbr marek 
luksusowych. W zamian jednak nie nabywała tańszych wersji tych samych pro-
duktów, ale inne produkty tych samych, luksusowych marek, np. zamiast luksu-
sowej garsonki kupowano markową apaszkę.

Zaprezentowane trendy nie występują w jednakowym natężeniu wśród 
wszystkich grup odbiorców. W zależności od sposobu postrzegania kryzysu kon-
sumenci zdradzają odmienne postawy zjawiska, które następnie wpływają na róż-
ne zachowania nabywcze.

3.  Założenia i metodyka badań wpływu kryzysu  
na zachowania gospodarstw domowych na rynku

W celu identyfikacji wpływu kryzysu gospodarczego na zachowania gospo-
darstw domowych przebiegające zarówno na rynku, jak i wewnątrz gospodarstwa 
przeprowadzono badania metodą wywiadu bezpośredniego. Należy podkreślić, że 
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badaniu poddano rzeczywiste zmiany zachodzące w zachowaniach konsumentów 
wywołane kryzysem gospodarczym, a nie jedynie deklaracje dotyczące wska-
zania możliwych sposobów podstępowania w sytuacji kryzysowej. Narzędziem 
badawczym był zestandaryzowany kwestionariusz. W kwestionariuszu wykorzy-
stano pytania bazujące na modelu relacji otoczenie – gospodarstwo domowe13. 
Opracowany kwestionariusz poddany został ocenie eksperckiej profesorów spe-
cjalizujących się w badaniach marketingowych i statystyce, a następnie badaniom 
pilotażowym.

Badania przeprowadzono na terenie Śląska. Próba respondentów dobrana zo-
stała metodą celowo-kwotową, przy czym kwotami w tych badaniach były: płeć, 
wiek i wykształcenie. Na podstawie znanej struktury badanej populacji w odnie-
sieniu do tych cech dobrane zostały kwoty jednostek. Struktura próby dobrana 
została tak, aby była identyczna ze strukturą badanej zbiorowości na badanym 
terenie. Badanie przeprowadziła przeszkolona grupa ankieterów na próbie 670 re- 
spondentów. Zrealizowano je na przełomie maja i czerwca 2010 r. Po zebraniu 
wszystkich kwestionariuszy zostały one poddane kontroli. Do dalszych analiz do-
puszczono 621 kwestionariuszy.

W dalszej kolejności zebrane dane poddane zostały analizie statystycznej 
przy wykorzystaniu programu SPSS z modułem AMOS 3.6. W celu budowy mo-
delu zachowań konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego wykorzystano 
współczynniki korelacji, głównie Phi, V Kramera oraz Pearsona. Z kolei w celu 
sprawdzenia niezależności zmiennych zastosowano test Chi Kwadrat. Ponadto 
w celu identyfikacji czynników tworzących ten model przeprowadzono eksplo-
racyjną analizę czynnikową metodą głównych składowych. Należy dodać, że 
podstawową metodą analizy statystycznej były tabele krzyżowe. Zastosowanie 
innych metod było zdecydowanie ograniczone ze względu na rodzaj skali użytej 
w kwestionariuszu wywiadu.

4. Zmiany zachowań gospodarstw domowych  
w świetle globalnego kryzysu gospodarczego

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że aż 64,2% go-
spodarstw domowych dostrzega zmiany na rynku w wyniku globalnego kryzysu 
gospodarczego. Prawie wszyscy respondenci, którzy zauważają zmiany w bezpo-
średnim otoczeniu rynkowym, oceniają je zdecydowanie lub raczej negatywnie. 

13 Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 
2000−2010), CBiE AE, Katowice 1998, s. 187.
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Przy czym zaznaczyć warto, że 91,1% respondentów uważa, że poziom tych 
zmian jest tak znaczny, iż wymusza na nich zmiany dotychczasowych zachowań.

Dostrzegane zmiany w otoczeniu gospodarstw domowych sprawiają, że kon-
sumenci (członkowie tych gospodarstw) starają się dostosować poziom potrzeb 
i sposoby ich realizacji do poziomu aktualnie posiadanych zasobów. Przy czym 
zachowania dostosowawcze mogą mieć zarówno charakter pasywny, jak i aktyw-
ny. Zachowania pasywne polegają na zredukowaniu potrzeb do poziomu zasobów 
i ochronie zaspokojenia potrzeb podstawowych. Takie ograniczenia są charakte-
rystyczne dla 32,4% konsumentów.

Zachowania aktywne związane z dostosowywaniem się konsumentów do 
charakteru i poziomu zmian mogą z kolei przebiegać wewnątrz i na zewnątrz 
gospodarstw domowych (czyli w sferze konsumpcji i sferze rynku). Postawy 
konsumentów wewnątrz gospodarstw domowych polegają m.in. na zmianie 
sposobów zaspokojenia potrzeb. I tak, jedynie 12,7% respondentów deklaruje 
rezygnację z korzystania z usług rynkowych (np. usług sprzątania) na rzecz 
zwiększenia poziomu samoobsługi. Tłumaczyć można to jednak tym, że za-
kres korzystania z tego rodzaju usług jest znikomy na ciągle rozwijającym 
się polskim rynku. Zachowania aktywne wewnątrz gospodarstwa domowego 
obejmować mogą także racjonalizację gospodarowania zasobami rzeczowymi 
(dbałość o sprzęt trwałego użytku, odzież, naprawy, przedłużanie okresu eks-
ploatacji różnych sprzętów). Tego rodzaju zachowania zaobserwować można 
wśród 60,2% konsumentów. Zachowania aktywne mogą także być przenoszo-
ne poza obręb gospodarstwa domowego. Konsumenci będący członkami dane-
go gospodarstwa w obliczu kryzysu gospodarczego zmieniają bowiem swoje 
zachowania jako nabywcy. W przypadku dążenia do minimalizacji nakładów 
na zaspokojenie określonych potrzeb dążą do nabywania produktów tańszych 
(58,4%) oraz chętnie korzystają z zakupów w ramach sezonowych obniżek cen 
i różnego rodzaju promocji sprzedaży (34%). Zmiany w zachowaniach mogą 
być również związane ze zdobywaniem dodatkowych środków na realizację 
potrzeb. W sytuacji gdy gospodarstwo domowe nie godzi się z redukcją po-
trzeb, zaś możliwości racjonalnego gospodarowania zasobami nie wystarczają 
do ich zaspokojenia, konieczne jest zwiększenie aktywności na rynku pracy. 
I tak, dodatkową pracę w celu poprawy sytuacji finansowej podejmuje prawie 
17% respondentów. Konsumenci mogą także zwiększyć swoją aktywność na 
rynku usług finansowych, zaciągając różnego rodzaju kredyty lub pożyczki na 
zakup określonych produktów (40,3%). Maksymalizując środki na zaspokoje-
nie swych potrzeb, konsumenci mogą przejściowo redukować składniki infra-
struktury gospodarstwa domowego (np. sprzedaż samochodu lub innych dóbr 
trwałego użytku). Takie zachowania należą jednak do rzadkości.

W celu identyfikacji zmiennych opisujących zachowania konsumentów 
w czasie trwania kryzysu gospodarczego przeprowadzono eksploracyjną analizę 
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czynnikową. Przed przystąpieniem do analizy dokonano sprawdzenia wykorzy-
stanych w badaniu zmiennych pod względem pozostawania ich w określonych 
relacjach. Warto dodać, że jeżeli korelacje pomiędzy zmiennymi są niskie, jest 
mało prawdopodobne, że zmienne te utworzą silne i łatwe do interpretacji czyn-
niki wspólne.

W celu sprawdzenia trafności wyboru modelu analizy czynnikowej jako me-
tody analizy zebranych danych wykorzystano wskaźnik Kaisera-Meyera-Olkina14. 
Wskaźnik KMO dla poddanych analizie 24 zmiennych wyniósł 0,752, czyli był 
stosunkowo wysoki. Mimo to wskaźnik ten nie daje pewności, że wyodrębnione 
zostaną określone czynniki (lub czynnik). W związku z tym dokonano oblicze-
nia adekwatności doboru każdej indywidualnej zmiennej, wykorzystując wskaź-
nik MSAh. Na podstawie tego wskaźnika eliminować można z badań pojedyncze 
zmienne przed analizą. Małe wartości MSAh sugerują, że korelacje zmiennej h nie 
mogą być tłumaczone przez inne zmienne i zmienna ta powinna być wyelimino-
wana z badań15.

Miary adekwatności doboru próby wykazały, że zmienne: tylko ryzykowne 
decyzje należy konsultować z ekspertami, w portfelu trzeba mieć dużą liczbę kart 
kredytowych, oszczędzać należy zawsze, gdy tylko na to pozwala sytuacja finan-
sowa, wydatkowanie pieniędzy jest bardziej pociągające niż ich odkładanie, nie 
należy się zadłużać, życie na kredyt jest prostsze, lepiej się ubezpieczyć niż żyć 
w niepewności, ubezpieczenie jest korzystne w długim okresie czasu, nie ma sensu 
się ubezpieczać, składka ubezpieczeniowa nigdy się nie zwróci, lepiej inwestować 
pieniądze nawet ryzykownie, ale z nadzieją na wyższy zysk niż lokować na bez-
pieczny, ale niższy procent, inwestycje są niebezpieczne oraz inwestowanie nie ma 
sensu jako elementy określające zachowania finansowe konsumentów uzyskały 
wskaźnik MSAh mniejszy od 0,516, dlatego też wyeliminowano je z dalszej analizy.

W związku z powyższym dalszej analizie poddano 12 zmiennych. Współ-
czynnik KMO dla tych zmiennych jest bardzo wysoki i wynosi 0,929. Natomiast 
miary adekwatności próby dla wyselekcjonowanych zmiennych osiągnęły wysoki 
wskaźnik MSAh (powyżej 0,8).

W celu określenia liczby czynników, którą należy przyjąć w dalszej anali-
zie, wykorzystano metodę osypiska17. Metoda ta bazuje na wykresie osypiska, 

14 Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gat-
nar, M. Walusiak, AE, Wrocław 2004, s. 236. 

15 J. Górniak, My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000, s. 150.
16 Por.: Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej, red. J. Brze-

ziński, UAM, Poznań 1993, s. 85−86.
17 Istnieje kilka zasad określania liczby czynników głównych, stosowanych w eksploracyjnej 

analizie czynnikowej. Najważniejsze z nich to kryterium: istotności testu statystycznego, połowy, 
osypiska, wyjaśnionej wariancji, heurystyczne oraz kryterium bazujące na wartościach własnych. 
Szerzej m.in. w: J. Górniak, My..., dz. cyt., s. 320−321; M. Zakrzewska, Analiza czynnikowa w bu-
dowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, UAM, Poznań 1994, s. 62−69.
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na którym zaznaczone są wartości własne dla kolejnych czynników. Kryterium 
osypiska mówi, że należy zachować tyle czynników, ile tworzy „zbocze”, nato-
miast zignorować te, które tworzą „osypisko”, czyli których połączone wartości 
własne tworzą linię prawie poziomą18. Z przeprowadzonych analiz wynika, że 
zjawisko „osypiska” występuje pomiędzy 3. a 4. czynnikiem. W celu określenia 
ostatecznej liczby czynników, którą przyjąć należy do dalszej analizy dokonano 
obliczenia wartości własnej oraz procentu wariancji wyjaśniającej kolejne skła-
dowe. Kryterium wartości własnej ustala dolną granicę liczby czynników wspól-
nych w macierzy korelacji dla danej populacji. Oznacza to, że liczba czynników 
zawsze będzie równa lub większa niż liczba określona przez to kryterium19. Wiel-
kość kryterium wartości własnej większa od jedności mówi, że w dalszej analizie 
przyjąć należy 3 czynniki, które wyjaśniają 69,74% zasobu zmienności wspólnej 
wszystkich zmiennych. Z kolei zastosowanie metody głównych składowych z ro-
tacją Quartimax pozwoliło na określenie ładunków czynników dla poszczegól-
nych zmiennych. Zatem otrzymano 3 czynniki opisujące zachowania konsumen-
tów w okresie kryzysu gospodarczego:

1) pierwszy czynnik opisują zmienne wskazujące, że należy: decyzje kon-
sumenckie należy podejmować samodzielnie, karta kredytowa to synonim wol-
ności i swobody finansowej, oszczędzanie nie ma sensu oraz lepiej zaciągać 
kredyty niż oszczędzać na zakupy; czynnik ten nazwano nieodpowiedzialno-
ścią konsumencką,

2) drugi czynnik opisany jest przez zmienne, które mówią, że: ważne decy-
zje konsumenckie należy konsultować z rodziną, płacenie gotówką jest bardziej 
bezpieczne niż kartą kredytową oraz zaciąganie kredytów jest niebezpieczne; 
czynnik ten określono jako zachowawczość konsumencką,

3) trzeci czynnik scharakteryzowany jest przez zmienne, które wskazują, 
że: decyzje konsumenckie w gospodarstwie domowym podejmować należy 
wspólnie, płacenie gotówką pozwala na lepszą kontrolę wydatków, oszczędzać 
należy zawsze, nawet przy niskich dochodach, trzeba być przezornym i ubez-
pieczać się oraz pieniądze należy inwestować tylko w bezpiecznej formie (np. 
złoto, budynki); czynnik ten nazwano przezornością konsumencką.

W eksploracyjnej analizie czynnikowej ustalono przyporządkowanie wskaź-
ników do ukrytych konstruktów (czynników), które mają swoje merytoryczne 
uzasadnienie. W dalszym toku postępowania model zakładający istnienie tych 
konstruktów poddany został szczegółowej analizie z wykorzystaniem konfirma-
cyjnej analizy czynnikowej (CFA). Za pomocą konfirmacyjnej analizy czynni-
kowej sprawdza się bowiem dopasowanie otrzymanego modelu czynnikowego 
do danych20. Ponadto w modelu tym, w odróżnieniu od analizy eksploracyjnej, 

18 Metody..., dz. cyt., s. 210.
19 Tamże, s. 209.
20 M. Sztemberg, Konfirmacyjna analiza czynnikowa jako weryfikacja eksploracyjnej analizy 
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gdzie dopuszczalne są związki każdego czynnika ze wszystkimi wskaźnikami, 
poszczególne wskaźniki są przyporządkowane konkretnemu konstruktowi (czy-
li dopuszcza się niezerowe współczynniki regresji tylko między danym kon-
struktem i wskaźnikami przypisanymi jemu na mocy testu). W CFA testuje się 
zatem jakość modelu pomiarowego.

Przeprowadzona konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła, że badany 
model zachowań konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego jest popraw-
ny21. Wszystkie (wytypowane na podstawie eksploracyjnej analizy czynniko-
wej) wskaźniki okazały się istotnie związane z mierzonymi przez nie konstruk-
tami. Można zatem wyodrębnić trzy różne zachowania konsumentów w okresie 
kryzysu gospodarczego, tj.: zachowanie nieodpowiedzialne, któremu można 
przeciwstawić zachowania przezorne, a także zachowania zachowawcze.

5. Podsumowanie

Badania pokazały, że kryzys gospodarczy nie pozostaje bez wpływu na 
zachowania konsumentów na rynku oraz na podejmowane przez nich decyzje 
konsumpcyjne w gospodarstwach domowych. Zmiany te postrzegane są jedno-
znacznie negatywnie. Konsekwencją zmian w otoczeniu rynkowym konsumen-
tów jest szereg działań dostosowawczych podejmowanych przez gospodarstwa 
domowe, których członkami są konsumenci. Działania te mają zarówno cha-
rakter pasywny, jak i aktywny. Zachowania pasywne polegają na zredukowaniu 
potrzeb do poziomu posiadanych zasobów i ochronie zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Zachowania aktywne związane z dostosowywaniem się konsu-
mentów do zmian mogą z kolei przebiegać wewnątrz i na zewnątrz gospodarstw 
domowych. Postawy konsumentów wewnątrz gospodarstw domowych polega-
ją w szczególności na zmianie sposobów zaspokojenia potrzeb i racjonaliza-
cji gospodarowania zasobami rzeczowymi. Z kolei w przypadku aktywności 
na rynku konsumenci dążą do nabywania produktów tańszych oraz w ramach 
sezonowych obniżek cen i promocji sprzedaży. Zamiany w zachowaniach zwią-
zane mogą być również ze zdobywaniem dodatkowych środków na realizację 
potrzeb przez zwiększenie aktywności na rynku pracy lub zaciąganie różnego 
rodzaju kredytów lub pożyczek. Niezwykle rzadko konsumenci decydują się na 
sprzedaż składników infrastruktury swego gospodarstwa domowego. Przepro-
czynnikowej, w: Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, red. M. Walusiak, AE, Wrocław 
2000, s. 92.

21 Dla modelu niezależności otrzymano następujące wyniki poszczególnych wskaźników do-
pasowania: GFI = 0,442; NFI = 0,000; CFI = 0,000; PNFI = 0,000; RMSEA = 0,024. Zatem należy 
uznać hipotezę o zależności zmiennych za prawdziwą.
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wadzone analizy pozwoliły wyodrębnić 3 typy zachowań konsumentów w okre-
sie kryzysu gospodarczego, tj.: zachowanie nieodpowiedzialne, któremu można 
przeciwstawić zachowania przezorne, a także zachowania zachowawcze.
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Streszczenie. Polskie prawo rachunkowości dopuszcza stosowanie przez spółki giełdowe al-
ternatywnych standardów sprawozdawczości finansowej. W wielu zakresach merytorycznych pod-
stawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego występują istotne różnice pomiędzy 
polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Konsekwencją tych 
różnic jest m.in. manipulowanie obrazem sytuacji majątkowej i finansowej spółki zarówno w ciągu 
roku kalendarzowego (spółki giełdowe sporządzają uproszczone kwartalne raporty finansowe), jak 
i na koniec roku obrotowego. Z powyższych względów aktualnie trwają poważne dyskusje w wielu 
światowych gremiach skupiających tak twórców standardów rachunkowości, jak i użytkowników 
sprawozdań finansowych na temat preferowanych kierunków zmian w sprawozdawczości finan-
sowej. Można też postawić tezę, że możliwość legalnego uprawiania kreatywnej rachunkowości 
z pewnością jest jedną z przyczyn utrudniających poznanie rzeczywistej sytuacji finansowej jed-
nostek biznesowych, by nie rzec, że w jakiejś mierze jest też sprawcą kryzysu ekonomicznego.

W tekście wskazane zostały istotne narzędzia kreatywnej sprawozdawczości finansowej, po-
dano także przykłady rażąco odmiennych prezentacji wyników finansowych przez wybrane spółki 
giełdowe, których dokonano w krótkich odstępach czasu.

Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, kreatywna rachunkowość, standaryzacja ra-
chunkowości, kryzys finansowy, spółki giełdowe
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1. Wprowadzenie

Występujące od początku XXI w. turbulencje w gospodarkach wielu krajów 
na świecie wywołujące negatywne konsekwencje w licznych przedsiębiorstwach 
wytwórczych, sektorze bankowym, a także w sektorze publicznym, ciągle rodzą 
otwarte pytania o przyczyny tej globalnej sytuacji kryzysowej. Przyczyny są bar-
dzo złożone − o charakterze makroekonomicznym i mikroekonomicznym, mają 
także podłoże polityczne, psychologiczne i etyczne. Na podstawie powyższych 
refleksji utwierdzić się można w przekonaniu, że albo informacja ekonomiczna 
jest nadal niedoskonała, albo podlegający obowiązkowi sporządzania licznych 
obligatoryjnych sprawozdań finansowych nie potrafią ich dobrze czytać, lub też 
jest zbyt dużo niekompetencji wśród członków różnych gremiów nadzorczych 
i decyzyjnych. Wydaje się, że w realnych gospodarkach świata wszystkie te sy-
tuacje mają miejsce. Już w latach 2001−2002 dokonały się największe w historii 
gospodarczej upadłości przedsiębiorstw w USA z powodu fałszowania sprawoz-
dań finansowych. Wprowadzone wówczas przez różne kraje nowe regulacje ra-
chunkowości i sprawozdawczości finansowej okazały się mało skuteczne. Minęła 
raptem jedna dekada, a kolejna fala kryzysu gospodarczego wywołała znacznie 
większe negatywne skutki, zwłaszcza, że dotyczą one nie tylko konkretnych 
przedsiębiorstw, ale całych gospodarek krajowych.

W niniejszym opracowaniu przyjęto tezę, być może dyskusyjną, że jedną 
z grup determinant globalnego kryzysu finansowego jest coraz powszechniejsza 
w świecie akceptacja legalnego stosowania przez jednostki biznesowe kreatyw-
nej rachunkowości i subiektywnej polityki w tym zakresie. Kreatywna rachunko-
wość utrudnia poznanie rzeczywistej sytuacji finansowej jednostek biznesowych, 
wprowadza też w błąd użytkowników sprawozdań finansowych.

Głównym celem artykułu jest prezentacja znaczenia praktycznej rachunko-
wości w kreowaniu informacji ekonomicznej i wynikających stąd skutków podję-
tych decyzji menedżerskich. Celem praktycznym jest podanie przykładów rażąco 
odmiennych prezentacji wyników finansowych przez wybrane spółki giełdowe 
w krótkich odstępach czasu.

2. Wartość informacji prezentowanej  
w sprawozdaniach finansowych

Podstawą podejmowania wszelkich decyzji biznesowych jest informacja eko-
nomiczna, a jej kluczowym źródłem są sprawozdania finansowe. Rynek przyswa-
jając i interpretując wszelkie informacje, może działać efektywnie. Im wyższa 
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jest jakość informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, tym wyższa jest 
efektywność decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze i inwestorów 
na ich podstawie1. Generowanie fałszywych informacji działa na niekorzyść ryn-
ku, a co za tym idzie, na szkodę inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz 
innych odbiorców. Fałszywa informacja pociąga za sobą błędną interpretację, któ-
ra sprawia, że odbiorcy sprawozdań finansowych podejmują złe decyzje2.

Sprawozdania finansowe stanowią źródło informacji o dokonaniach podmio-
tu i charakteryzują efektywność prowadzonej działalności wyrażającą się stanem 
środków gospodarczych, kapitałów oraz osiągniętymi wynikami finansowymi. 
Podobnie jak sprawozdania finansowe ex post, tak i sprawozdania finansowe pro 
forma są najbardziej praktyczną, syntetyczną i uporządkowaną formą prezenta-
cji danych finansowych za określony czas. Podstawowym zadaniem sprawozdań 
finansowych jest zaspokojenie zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb informa-
cyjnych zgłaszanych przez zróżnicowane grono odbiorców. Analiza sprawozdań 
finansowych za wieloletni okres pozwala nie tylko na dobre rozpoznanie stanu 
i wyników przedsiębiorstwa oraz jakości zarządzania, ale także na wyciągnięcie 
wniosków o miejscu przedsiębiorstwa na rynku, o wpływie otoczenia na wyniki 
finansowe przedsiębiorstwa. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych 
pełnią następujące funkcje użytkowe3:

 – są podstawowym źródłem informacji dla prowadzenia różnego rodzaju 
analiz ekonomicznych,

 – są podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych o charakterze ope-
racyjnym i strategicznym,

 – pozwalają określić stan i zmiany sytuacji finansowej i majątkowej oraz 
rentowności działalności podmiotu gospodarczego,

 – umożliwiają ocenę efektów podjętych i planowanych zamierzeń,
 – pozwalają kontrolować wykonanie planowanych przedsięwzięć,
 – służą ocenie sposobu zarządzania i efektywności wykorzystania zasobów 

majątkowych,
 – pozwalają na ustalenie zapotrzebowania i zabezpieczenia zewnętrznych 

źródeł finansowania jednostki oraz ocenę zdolności do regulacji bieżących i pla-
nowanych zobowiązań,

 – dają podstawę dla oceny ryzyka związanego z alokacją kapitału w danej fir-
mie.

1 K. Maślankowski, Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finanso-
wych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 25 (81), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Rada Naukowa, Warszawa 2005.

2 W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość; fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, War-
szawa 2005, s. 11.

3 H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 
2006, s. 170−171.
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Dla szerokiego grona odbiorców sprawozdania finansowe stanowią jedyne 
źródło informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i efektywności prowadzo-
nej działalności. Użytkownikami tych sprawozdań mogą być zarówno obecni, jak 
i potencjalni inwestorzy, kredytodawcy, klienci, agendy rządowe, społeczeństwo, 
pracownicy oraz zarządzający. Każda z grup zgłasza odmienne potrzeby infor-
macyjne. Kredytodawcy zainteresowani są informacjami pozwalającymi określić 
wiarygodność kredytową firmy. Dla obecnych i przyszłych inwestorów użyteczne 
będą informacje o ryzyku związanym z alokacją kapitału w danej firmie i stopie 
zwrotu z tej inwestycji. Według dostawców kluczowe znaczenie będą miały dane 
o płynności finansowej podmiotu, natomiast dla klientów istotna będzie kontynu-
acja działalności przez przedsiębiorstwo.

Znaczenie sprawozdań finansowych w życiu gospodarczym sprawia, że 
w większości krajów na świecie normuje się prawnie zasady ich sporządzania, 
ustala rodzaje oraz niezbędny zakres prezentowanej informacji ekonomicznej.  
W tym zakresie obowiązują przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości (zwana 
dalej u.r.)4, których celem jest ograniczenie dowolności struktury rocznego spra-
wozdania oraz treści poszczególnych elementów sprawozdań. Opracowanie spra-
wozdań finansowych poprzedzają określone procedury selekcji, agregacji i trans-
formacji danych ujętych w rachunkowości, dlatego też użyteczność informacji 
zawartych w sprawozdaniach uzależniona jest również od poprawności przepro-
wadzonych obliczeń.

Zachodzące od roku 1995 zmiany w życiu gospodarczym wymagały wprowa-
dzenia modyfikacji i uzupełnień w ustawie. Istnieje konieczność pełnego dosto-
sowania polskich przepisów do przepisów obowiązujących w państwach UE i od 
1 stycznia 2002 r. weszła w życie radykalnie znowelizowana ustawa o rachunko-
wości. Kolejne istotne zmiany przepisów dokonane zostały w kwietniu i sierpniu 
2004 r. i obligują np. jednostki, których papiery wartościowe są dopuszczone do 
publicznego obrotu na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego do spo-
rządzania od 1 stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych według Międzynarodo-
wych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawoz-
dawczości Finansowej.

3. Wymagane cechy jakościowe sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe bez względu na ich rodzaj muszą posiadać określone 
atrybuty jakościowe, które warunkują ich przydatność i zdolność do zaspokojenia 

4 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, 
poz. 1223.
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potrzeb informacyjnych odbiorców. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 
zostały zdefiniowane w założeniach koncepcyjnych do Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości. Wymienione tutaj, jak i przytaczane przez innych auto-
rów5 cechy można by w zasadzie ująć w dwie oddzielne grupy:

1) ogólne cechy jakościowe sprawozdań finansowych,
2) cechy wynikające ze stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości.
Syntetycznie przedstawiono je na rysunku 1.
Z punktu widzenia jakości informacji prezentowanej w sprawozdaniach finan-

sowych, szczególnie ważne są nadrzędne zasady, a więc pewne ściśle określone 
merytoryczne wymogi jakościowe, których zastosowanie zapewni użytkowni-
kom, że sprawozdania będą w sposób jasny i rzetelny prezentowały sytuację fi-
nansową podmiotu gospodarczego. Zasady te tworzą podstawowe reguły, których 
zastosowanie warunkuje prawidłowość i rzetelność rachunkowości. Nadrzędne 
zasady rachunkowości wyznaczają ogólnie akceptowane reguły prowadzenia ra-
chunkowości traktowanej jako system informacyjny.

W odniesieniu do obligatoryjnych sprawozdań finansowych polskie prawo 
rachunkowości stawia podmiotom gospodarczym wymogi co do warunków pra-
widłowego prowadzenia rachunkowości w postaci nadrzędnych zasad rachunko-
wości, takich jak:

 – zasada zgodności z treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 2 u.r.),
 – zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 u.r.),
 – zasada kontynuacji (art. 5 ust. 2 u.r.),
 – zasada memoriału (art. 6 ust. 1 u.r.),
 – zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 

ust. 2 u.r.),
 – zasada ostrożności (ostrożnej wyceny aktywów i pasywów), (art. 7 ust. 1 u.r.),
 – zasada istotności (art. 8 ust.1 u.r.).

Zasada zgodności z treścią ekonomiczną nakłada na podmioty gospodar-
cze obowiązek wykazywania w księgach rachunkowych i prezentowania w spra-
wozdaniach finansowych składników majątkowych oraz operacji gospodarczych 
zgodnie z rzeczywistą treścią ekonomiczną, która nie zawsze musi być w pełni 
zgodna z ich wyrazem formalnym. Stosowanie zasady przewagi treści nad formą 
zapewnić ma sporządzanie sprawozdań finansowych co do formy i treści w taki 
sposób, aby sytuacja majątkowa i finansowa podmiotu wynikająca z danych spra-
wozdawczych zgodna była ze stanem faktycznym.

5 Por.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, Interna-
tional Accounting Standards Board, London 2004, § 24−42 Założeń Koncepcyjnych, s. 52−57;  
M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996, 
s. 447−449; Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003,  
s. 2−12.
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WYMOGI JAKOŚCIOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

OGÓLNE CECHY JAKOŚCIOWE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zasada wyższości treści
ekonomicznej nad formą

Zasada ciągłości

Zasada kontynuacji

Zasada memoriału

Zasada ciągłości

Zasada kontynuacji

Zasada memoriału

Zasada ciągłości

Zasada kontynuacji

Zasada memoriału

Zasada periodyzacji 
oraz współmierności

 przychodów  i kosztów

Zasada ostrożności

Zasada istotności

Rysunek 1. Atrybuty jakościowe sprawozdań finansowych

Źródło: H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006, 
s. 177.

Zgodnie z zasadą ciągłości podmioty gospodarcze zobligowane są do stoso-
wania w kolejnych latach tych samych zasad polityki rachunkowości. Przyjęcie 
określonych reguł rachunkowości wpływa na jakość sprawozdań finansowych, 
a ciągłość ich stosowania stanowi warunek porównywalności informacji z róż-
nych okresów sprawozdawczych. Zasada ciągłości wymusza również konieczną 
zgodność danych wykazanych w bilansie zamknięcia z danymi bilansu otwarcia 
kolejnego roku obrotowego.

Zasada kontynuacji (ciągłości działania) zakłada dalsze prowadzenie przez 
podmiot gospodarczy w dającej się przewidzieć przyszłości działalności w nie-
zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upa-
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dłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Przyjęcie 
czy też odrzucenie zasadności założenia o kontynuacji działalności ma wymier-
ny wpływ na wycenę składników majątku jednostki. W przypadku, gdy warunek 
kontynuacji działania jest zagrożony, np. w sytuacji postawienia jednostki w stan 
likwidacji niespowodowanej prywatyzacją, w stan upadłości, podziału, sprzedaży 
lub przekazania, wówczas składniki majątku wyceniane są według cen sprzedaży 
netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytwo-
rzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) 
oraz skutki utraty wartości.

Zasada memoriału polega na ujęciu w księgach rachunkowych ogółu do-
tyczących danego roku obrotowego przychodów i związanych z nimi kosztów 
oraz innych operacji gospodarczych bez względu na termin ich zapłaty. Tym sa-
mym operacje gospodarcze powinny być przypisane do okresów sprawozdaw-
czych według wystawionych dokumentów, które nie muszą być kasowo rozli-
czone. Zgodnie z zasadą memoriału sporządzany jest bilans, rachunek zysków 
i strat oraz informacja dodatkowa. Natomiast sprawozdanie z przepływu środków 
pieniężnych stanowi odzwierciedlenie efektu działalności podmiotu ustalonego 
w oparciu o zasadę kasową.

Z zasadą memoriału wiąże się nierozerwalnie zasada współmierności przy-
chodów i związanych z nimi kosztów. Zobowiązuje ona podmioty gospodarcze 
do ujmowania w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniach fi-
nansowych wyniku operacji gospodarczych według okresów sprawozdawczych, 
których dotyczą, niezależnie od daty ich powstania lub rozliczenia kasowego, 
jak również do zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych 
z ich uzyskaniem. Przejawem praktycznego zastosowania tej reguły są pozycje 
kosztów rozliczanych w czasie, co umożliwia przypisanie poniesionych kosztów 
do okresów, których dotyczą, jak również tworzenia rezerw na koszty. W myśl 
zasady współmierności przychodów i kosztów na wynik finansowy danego okre-
su sprawozdawczego wpływają osiągnięte w tym okresie przychody oraz koszty 
związane z ich uzyskaniem, to znaczy współmierne do wysokości przychodów.

Istotny wpływ na jakość generowanej informacji o wynikach finansowych 
wywiera zasada ostrożności (ostrożnej wyceny). W myśl tej reguły podmioty 
gospodarcze zobowiązane są do wyceny składników majątku, pełnego uwzględ-
nienia zobowiązań w wartości możliwej do uzyskania na rynku lub w wartości 
nie wyższej od wartości użytkowej. Ustalając wynik finansowy, jednostka wy-
cenia wszystkie składniki majątku według cen rzeczywiście poniesionych na 
ich nabycie lub kosztów ich wytworzenia, zobowiązania zaś w kwocie wyma-
gającej zapłaty z uwzględnieniem:

 – obniżenia (deprecjacji) wartości użytkowej składników majątku trwałego, 
w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych,
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 – obniżenia wartości użytkowej lub handlowej pozostałych składników ak-
tywów,

 – wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków 
nadzwyczajnych,

 – wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nad-
zwyczajnych,

 – rezerw tworzonych na znane jednostce ryzyko, grożące straty lub przewi-
dywane skutki innych zdarzeń.

Korekty wartości składników majątku do poziomu ich realnej wartości 
(wartości w cenie sprzedaży netto) powinny być przeprowadzone bez względu 
na wysokość wypracowanego wyniku finansowego. Jednocześnie w przypad-
ku występowania sprzeczności pomiędzy zasadą ostrożności a zasadą współ-
mierności przychodów i kosztów, nadrzędne znaczenie przypisuje się zasadzie 
ostrożności. Jej głównym zadaniem jest przedstawienie w sposób rzetelny uzy-
skanych przychodów odpowiadających im kosztów oraz osiągniętego wyniku 
działalności gospodarczej jednostki. Stosowanie zasady ostrożnej wyceny nie 
upoważnia jednak podmiotów gospodarczych do zaniżania wartości składników 
majątku i tworzenia w bilansie ukrytych rezerw, zawyżania kosztów i grożących 
strat, ponieważ prowadziłoby to w efekcie do wykreowania w sprawozdaniu 
finansowym obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki niezgodnego ze 
stanem rzeczywistym.

Z punktu widzenia wielu użytkowników sprawozdań finansowych szcze-
gólnie ważne są przyjmowane merytoryczne zasady ewidencjonowania operacji 
gospodarczych, ustalania poziomu wyniku finansowego w okresie sprawozdaw-
czym, wyceny posiadanych zasobów majątkowych i kapitałowych. W tej materii 
następują istotne przewartościowania preferowanych rozwiązań. Nowe trendy 
w rachunkowości wdraża się przede wszystkim wskutek krytycznej oceny sto-
sowanego niemal przez wieki historycznego podejścia do rachunkowości. Głów-
nym przejawem tego tradycyjnego nurtu rachunkowości jest wycena aktywów 
i pasywów w cenach (kosztach) historycznych, a więc zapadłych. Stosowane ak-
tualnie w krajach wysoko rozwiniętych standardy rachunkowości coraz bardziej 
odchodzą od modelu wyceny historycznej na rzecz modelu wyceny rynkowej. 
Preferowanie takiego modelu wyceny zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa 
wydaje się słuszne, powstaje jednak olbrzymi problem z zapewnieniem popraw-
ności takiej wyceny. Wystarczy chociażby jako przykład podać dokonanie wyce-
ny akcji obcych spółek, nawet giełdowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. 
Mamy w tym przypadku do czynienia z codziennym kursem giełdowym danych 
akcji, ale kursy te wykazywały duże wahania w ciągu roku sprawozdawczego. 
Przedsiębiorstwo mające w portfelu takie akcje musi podjąć subiektywną decyzję 
o oszacowaniu ich wartości.
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4. Standaryzacja rachunkowości a uprawianie  
kreatywnej sprawozdawczości finansowej

Mimo prawnych regulacji zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz 
obligatoryjnego poddawania ich kontroli przez biegłych rewidentów, w świato-
wej praktyce gospodarczej od około 10 lat dochodzi coraz więcej jest krytycz-
nych głosów z tytułu niezadowalającej jakości informacji zawartych w sprawoz-
daniach finansowych, a także kontestuje się dokonywaną przez uprawnionych 
biegłych rewidentów rewizję finansową. Powstaje istotne pytanie o to, co jest 
powodem prezentowania nierzetelnych i nieprawdziwych informacji zawieranych 
w sprawozdaniach finansowych. Występowanie takiego zdarzenia oznacza fał-
szowanie sprawozdań finansowych i jest przypadkiem nagannym. Czym innym 
jest jednak generowanie informacji zgodnie z tzw. literą prawa, jednakże zbyt su-
biektywnych. Dochodzi się zatem do spopularyzowanego już pojęcia „kreatywnej 
rachunkowości”.

Stosowanie w praktyce zasad i standardów rachunkowości często wiąże się 
z koniecznością zastosowania indywidualnych rozwiązań dostosowanych do spe-
cyfiki działalności danej jednostki gospodarczej. Rzeczywistość gospodarcza czę-
sto wyprzedza uregulowania prawne, bądź uregulowania te nie są jednoznaczne, 
czego skutkiem jest przymuszanie przedsiębiorstw do samodzielnego rozwiązy-
wania problemów dotyczących ujmowania operacji gospodarczych6. Przepisy do-
tyczące rachunkowości pozwalają w wielu obszarach merytorycznych na subiek-
tywną wycenę aktywów i pasywów, na zindywidualizowane ustalenie wyniku 
finansowego za okres sprawozdawczy. Swoboda interpretacyjna i elastyczność, 
które z jednej strony są niezbędne do prawidłowego i rzetelnego przedstawie-
nia sytuacji finansowej jednostki, z drugiej strony zwiększają ryzyko popełnienia 
nadużyć księgowych. Granica pomiędzy wiernym i rzetelnym obrazem sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa a nadużyciami jest płynna. To, jak zostanie wyko-
rzystana swoboda wyboru stosowanej polityki rachunkowości, zależy od etyki 
zawodowej osób prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawoz-
dania finansowe7.

Elastyczność norm regulujących działalność gospodarczą dająca możliwość 
korzystania z różnych dopuszczalnych prawem rozwiązań wykształciła sztukę 

6 Por.: J. Wiśniewska, Rachunkowość kreatywna – przyczyny występowania i skutki dla firm, 
„Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 13 (519); S.T. Surdykowska, Normatywne i kreatywne 
aspekty rachunkowości, w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i dzia-
łalności praktycznej, red. J. Wojtyła, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2000, s. 213.

7 Por.: M. Sikorska, True and fair view w teorii i praktyce polskiej rachunkowości, „Zeszy-
ty Teoretyczne Rachunkowości” t. 38 (94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 
2007.
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twórczego prowadzenia rachunkowości, określaną mianem „kreatywnej rachun-
kowości”. Kreatywna rachunkowość jest przeciwstawiana rachunkowości skody-
fikowanej opartej na normach, które nie pozwalają na jakiekolwiek odchylenia 
od ściśle określonych metod postępowania. Kreatywne i normatywne aspekty ra-
chunkowości są jej nieodłącznymi i uzupełniającymi się cechami, które wynikają 
z jej istoty. Kreatywność wynika bezpośrednio z istoty pomiaru w rachunkowo-
ści, który w dużej mierze oparty jest na subiektywnej decyzji człowieka8. Rachun-
kowość kreatywna to ta część prawa rachunkowości, która dopuszcza możliwość 
takiego modelowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, aby 
można było stworzyć pożądany wizerunek firmy, a następnie skłonić adresata 
sprawozdania do pożądanych zachowań9.

Kreatywność w rachunkowości wynika z coraz większych wymagań kon-
trahentów podmiotów gospodarczych, w szczególności inwestorów i klientów. 
Rachunkowość twórcza to także proces manipulowania danymi finansowymi 
w systemie rachunkowości, by obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym prze-
kształcić z takiego, jaki jest w danych warunkach w taki, jaki chciałby uzyskać 
właściciel sprawozdania. Manipulowanie to polega na wykorzystaniu luk w prze-
pisach regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także na świadomym 
i celowym wyborze stosowanych narzędzi pomiaru oraz sposobu prezentacji da-
nych finansowych. Manipulacje danymi finansowymi często nazywa się stroje-
niem okna wystawowego, rasowaniem, fryzowaniem sprawozdań finansowych, 
malowaniem zysków czy po prostu wygładzaniem wyniku finansowego. Często 
stosowanym zabiegiem jest zaciemnianie bilansu polegające na przedstawieniu 
jednostki w dobrym świetle przez nieścisłe określanie pozycji bilansowych, łą-
czenie ze sobą pozycji, które w swej istocie różnią się od siebie, błędne klasyfi-
kowanie niepłynnych składników bilansowych do płynnych, zobowiązań krót-
koterminowych do długoterminowych, nie zmieniając przy tym istotnie danych 
kwotowych10.

Przyjmowane od roku 2002 w Polsce nowe rozwiązania w praktycznej ra-
chunkowości polegające przede wszystkim na adaptowaniu międzynarodowych 
standów sprawozdawczości finansowej w jeszcze większym stopniu zachęca-
ją do uprawiania kreatywnej rachunkowości. Punktem zwrotnym praktycznego 
stosowania w UE międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 
(MSSF) był rok 2005. W Polsce, zgodnie z art. 55 ust. 5 u.r., stosowanie MSSF 

  8 Por.: M. Kutera, A. Hołda, S. T. Surdykowska, Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Difin, 
Warszawa 2006, s. 33; M. Wiatr, Rachunkowość kreatywna a normatywna, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości”, t. 34 (90), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.

  9 G. Ballion, Rachunkowość kreatywna a granice wiarygodności sprawozdań finansowych, 
w: Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, red. S.T. Surdykowska, Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 77.

10 Por.: K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 
2007, s. 232−253.
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jest obligatoryjne przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
emitentów papierów wartościowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych banków. Dopuszcza się także fakultatywne stosowanie międzynarodowych 
standardów przy sporządzaniu:

 – sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczo-
nych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopusz-
czenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1 a u.r.),

 – sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapita-
łowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1 b u.r.),

 – skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów warto-
ściowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do 
obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (art. 55 ust. 6 u.r.),

 – skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących 
w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla 
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 
u.r.).

Aktualnie zatem mamy w Polsce do czynienia z dualizmem prawnym w za-
kresie sprawozdawczości finansowej, przynajmniej w odniesieniu do niektórych 
jednostek gospodarczych. Można postawić śmiałą tezę, że jednostki stosujące 
międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej mają szersze możli-
wości kreowania informacji ekonomicznej, a więc tym samym tendencyjnego 
wpływania na obraz własnej sytuacji finansowej. Zatem przedsiębiorstwo, które 
może, choć nie musi stosować międzynarodowych standardów sprawozdaw-
czości finansowej, jest już w bardziej komfortowej sytuacji od innych przed-
siębiorstw. Taki podmiot może rozważyć wszystkie szczegółowe korzyści bądź 
dodatkowe koszty i niedogodności ewentualnego stosowania tych standardów, 
mając na uwadze wyłącznie swoje interesy. Mogą to być korzyści o charakterze 
formalnym bądź merytorycznym wpływające ostatecznie na poziom wartości 
podstawowych wielkości ekonomicznych, w tym na wynik finansowy, a tenże 
stanowi przecież najważniejszy parametr dla podejmowania decyzji przez róż-
nych interesariuszy.

Stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 
ma daleko idący wpływ na działalność gospodarczą jednostek biznesowych. Daje 
szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi spółkami, oznacza przyję-
cie zupełnie innego systemu pomiaru efektywności oraz sposobu komunikowania 
się z rynkiem krajowym i międzynarodowym, zwiększa poziom przejrzystości 
i porównywalności informacji finansowej. Ponadto daje kierownictwu spółek 
możliwość zweryfikowania stosowanego modelu sprawozdawczości finansowej, 
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w tym: sposobu ustalania i wykorzystania kluczowych wskaźników efektywno-
ści, sposobu ogłaszania wyników działalności spółki i ich oceny przez rynki, spo-
sobu organizacji funkcji finansowych przedsiębiorstwa11.

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości ewoluują w kierunku mode-
li wyceny aktywów i zobowiązań bazujących na wartości rynkowej, a jeśli nie 
istnieje aktywny rynek na dane składniki − na ustalaniu tzw. wartości godziwej 
(Fair Value), dopuszczając odchodzenie od zasady kosztu historycznego. Plusem 
takich zasad wyceny jest to, że wartości aktualne a nie historyczne aktywów i zo-
bowiązań dają rzetelniejszą informację o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
wpływając na podejmowanie racjonalniejszych decyzji gospodarczych12. Z dru-
giej jednak strony można przeszacowywać in plus wartość zasobów przedsiębior-
stwa, nie mając pewności, czy rzeczywiście nawet w najbliższym okresie taka 
wartość się utrzyma. Wygenerowane wirtualne wartości aktywów mogą stać się 
wirtualnym zabezpieczeniem zaciąganych kredytów, mogą być przesłanką emisji 
akcji bądź papierów dłużnych, na których inwestor w krótkim czasie straci.

Spektakularne bankructwa gigantów przemysłowych na początku XXI w., 
takich jak Enron (zawyżanie zysków i ukrywanie strat), WordCom (księgowanie 
kosztów jako wydatków inwestycyjnych), Xerox (zaliczanie do wyniku przycho-
dów z przyszłych okresów) i wiele innych, udowodniły, że przez fałszowanie zapi-
sów księgowych, a co za tym idzie sprawozdań finansowych, można przez pewien 
czas i na ogromną skalę ukrywać złą sytuację majątkową i finansową firmy przed 
odbiorcami sprawozdań13. W ostatnich kilku latach byliśmy świadkami kolejnego 
„trzęsienia ziemi” na rynkach finansowych, kiedy gwałtowny krach na rynku kre-
dytów hipotecznych pociągnął w dół całą gospodarkę światową. Jednym z bardziej 
spektakularnych bankructw związanych z kryzysem był upadek funduszu inwesty-
cyjnego Bernarda Madoffa, który przez lata wypłacał swoim klientom odsetki tylko 
dzięki wpływom pieniędzy od innych klientów. Manipulowanie danymi finansowy-
mi jest domeną nie tylko przedsiębiorstw, ale także rządów wielu krajów. Aktualnie 
nagłośniony jest przypadek Grecji, która nie chciała ujawnić Eurostatowi sposobów 
zniekształcania informacji o zadłużeniu krajowym i deficycie budżetowym.

Powstaje retoryczne pytanie, dlaczego zawiodły mechanizmy kontroli spra-
wozdawczej, gdzie jest pierwotna przyczyna tych gigantycznych negatywnych 
skutków nieodpowiedzialnych działań. Należy podzielić opinię wielu analityków, 
że winne jest liberalne ustawodawstwo w zakresie sprawozdawczości finansowej 

11 M. Bonham i in., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1: Założenia 
ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis i Ernst&Young, Warszawa 2003, s. 93−94.

12 E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezen-
tacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 88−89.

13 Por.: C. W. Jackson, Bajki w świecie biznesu; mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań fi-
nansowych, WN PWN, Warszawa 2008, s. 79; J. Wiśniewska, Skutki kreatywnej sprawozdawczości 
finansowej, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 37 (543).
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wszystkich jednostek biznesowych. Dzięki „sztuczkom księgowym” ukryć moż-
na prawdziwy stan finansów i obejść przepisy zabezpieczające. Rachunkowość 
i sprawozdawczość finansowa jest dzisiaj niedoskonała i wciąż potrzeba w tym 
przedmiocie nowych rozwiązań. Czy zmiany te rzeczywiście będą miały miej-
sce? W tej materii trzeba pozostać raczej sceptykiem. Powszechnie stosowane już 
dzisiaj międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej nie są dziełem 
jakiejkolwiek agendy rządowej czy uznanej organizacji międzynarodowej. Stan-
dardy te są dziełem Rady ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(ang. Financial Accounting Standards Board – FASB) składającej się z nielicznej 
grupy prywatnych osób, mianowanych i finansowanych przez Fundację Między-
narodowych Standardów Rachunkowości stworzoną przez zrzeszenia finansistów 
i przemysłowców, z dużym wpływem amerykańskich środowisk. Nawet Między-
narodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (ang. International Or-
ganization of Securities Commissions – IOSCO) nie uchwala żadnych standardów 
rachunkowości, a tylko członek-obserwator tej Komisji jest reprezentantem Rady 
ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dzisiaj zarzuca się m.in. 
Arthurowi Levittowi, że jako szef Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościo-
wych w latach 1993−2001 nie starał się zaostrzyć prawa rachunkowości w USA, 
a także, że miał związki z prominentnymi postaciami z Wall Street14. Również UE 
zaniechała tworzenia własnych standardów rachunkowości, lecz zaakceptowała 
stosowanie standardów wypracowanych przez FASB. Część obserwatorów świa-
towych rynków finansowych obarcza winą za ostatni kryzys światowy dopuszcze-
nie do uprawiania agresywnej rachunkowości przez nieprecyzyjność i liberalność 
przepisów.

Ogromna i wyjątkowo skuteczna praca FASB na rzecz zharmonizowania i ze-
standaryzowania rachunkowości w świecie poza wieloma korzyściami przyniosła 
także nieporównywalne w historii gospodarczej szkody.

5. Analiza stosowania kreatywnej sprawozdawczości finansowej 
przez spółki giełdowe

Spółki giełdowe, z natury ich ogólnoświatowego upublicznienia, są podmiota-
mi szczególnego zainteresowania. Zrozumiałe jest zatem poddawanie ich nie tyle 
ostrzejszym rygorom sprawozdawczym15, co dopuszczenie stosowania przez nie ze-

14 E. Manfredonia, How Arthur Levitt Helped Ruin U.S. Economy, BSN, za: www.black-
starnews.com/news/123/article/5970/2009-08-31 [8.01.2010].

15 Jednostki będące w obrocie publicznym i podlegające polskiej jurysdykcji, są zobligowane 
do stosowania, poza wcześniej wymienionymi aktami prawnymi, także następujących przepisów: 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okre-
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standaryzowanych w skali globalnej wymogów sprawozdawczych. Jednakże szcze-
gólnie w odniesieniu do spółek giełdowych pojawiają się sprzeczności w oczeki-
waniach różnych interesariuszy co do pakietu sprawozdawczego tych spółek. Nie 
chodzi już nawet o rozbieżne interesy zarządzających i właścicieli, ale o to, że kłócą 
się interesy aktualnych właścicieli z oczekiwaniami potencjalnych inwestorów. Ak-
tualnemu właścicielowi spółki zależy na kreowaniu bardzo dobrego obrazu finan-
sowego spółki, której walory zamierza zbyć. Z kolei potencjalny inwestor oczeku-
je, że podjęta na podstawie takiej informacji decyzja o nabyciu akcji zapewni mu 
oczekiwaną stopę zwrotu w krótkim czasie. Także obecni właściciele spółki czy 
zarządzający spółkami mogą być zainteresowani ograniczaniem zakresu publiko-
wanych informacji, by nie zdradzić przed konkurencją wypracowanych rozwiązań 
lub planowanych projektów dających im przewagę na danym rynku.

Polskie prawo rachunkowości dopuszcza alternatywne standardy sprawoz-
dawczości finansowej stosowane przez spółki giełdowe. W wielu zakresach me-
rytorycznych podstawowych elementów rocznego sprawozdania finansowego 
występują istotne różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej. Konsekwencją tych różnic jest m.in. manipulowanie 
obrazem sytuacji majątkowej i finansowej spółki, zarówno w ciągu roku kalenda-
rzowego (spółki giełdowe sporządzają uproszczone kwartalne raporty finansowe), 
jak i na koniec roku obrotowego. Z powyższych względów trwają aktualnie poważ-
ne dyskusje w wielu światowych gremiach twórców standardów rachunkowości 
oraz użytkowników sprawozdań finansowych na temat preferowanych kierunków 
zmian w sprawozdawczości finansowej.

Pochodnymi przedstawionych wcześniej cech jakościowych sprawozdań finan-
sowych są cechy informacji wykorzystywanych przez rynek kapitałowy. Przy czym 
dla graczy giełdowych szczególnie ważne są: prawdziwość, użyteczność i aktual-
ność informacji. Nierzadko dla uczestników tego rynku ważniejsza jest informacja 
wcześniejsza niż bardziej rzetelna. Wiele spółek publikuje swoje wstępne informa-
cje i komunikaty o wynikach ekonomicznych z dużym wyprzedzeniem czasowym 
w stosunku do sprawozdań finansowych. Na tej podstawie inwestorzy podejmują 
decyzje o zakupie akcji. Ostateczne, zatwierdzone po kilku miesiącach sprawozda-
nie finansowe z reguły nie budzi już takiego zainteresowania. Nie oznacza to, że te 
późniejsze informacje nie mają żadnego wpływu na cenę rynkową akcji. Jednakże 
dokonana później ewentualna korekta ceny akcji jakiejś spółki wskutek mniej ko-

sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-
kowski, Dz.U. nr 33, poz. 259; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. 
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w procesie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz.U. 
nr 209, poz. 1743.
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rzystnego obrazu sytuacji finansowej może nie być już tak niekorzystna, jak mogło-
by to mieć miejsce wcześniej.

Zgodnie z § 101 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r., spółki giełdowe zobligowane są do upublicznienia raportu kwartalnego 
i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego nie 
później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obro-
towego. Zaś zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe 
powinno być sporządzone w terminie do 3 miesięcy i zatwierdzone w terminie do 
6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadto, sprawozdanie ma być zło-
żone do opublikowania w „Monitorze Polskim” w ciągu 14 dni od daty zatwier-
dzenia. Sam czas na opublikowanie nie jest precyzyjnie określony, w praktyce 
trwa to od kilku do kilkunastu tygodni. Zatem interesariusze spółek giełdowych 
dość szybko uzyskują informację finansową, jednakże nie jest ona wygenerowa-
na na podstawie ostatecznie zastosowanych przez spółkę rozwiązań rachunko-
wych. Informacja zaprezentowana w opublikowanym sprawozdaniu finansowym 
w „Monitorze Polskim” może się radykalnie różnić od informacji przedstawionej 
w raporcie okresowym przekazanym przez spółkę giełdową. Jeden z takich przy-
padków opisany zostanie poniżej.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. 
za rok 2008 (w mln PLN)

Wyszczególnienie
Raporty okresowe do Komisji Nadzoru Finansowego Sprawozdanie 

roczneI kwartał I−II kwartał I−III kwartał I−IV kwartał

Przychody 17 938 40 028 63 086 79 535 58 842

Zysk (strata) operacyjna 565 2 211 2 724 758 636

Zysk (strata) netto 644 2 342 2 485 (632) (1 571)

Aktywa 46 786 48 153 49 607 49 286 31 999

Kapitał własny 22 949 23 505 23 897 22 413 15 382
Środki pieniężne netto 

z działalności operacyjnej 577 1 426 2 506 3 609 1 293

Zysk (strata) netto na jedną 
akcję (w PLN/szt) 1,46 5,36 5,81 (1,48) (3,67)

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 1 zestawiono wybrane dane finansowe publikowane przez Polski 
Koncern Naftowy Orlen S.A., spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, a mianowicie:

 – informacje publikowane po każdym kwartale, zgodnie z wymogami okre-
ślonymi dla emitentów papierów wartościowych. Informacje po IV kwartale opu-
blikowane zostały w dniu 26 lutego 2009 r.,
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 – informacje ostateczne ze sprawozdania rocznego, sporządzonego na pod-
stawie prawa rachunkowości. Należy przy tym nadmienić, że spółka stosuje Mię-
dzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ostateczne roczne sprawozdanie finan-
sowe przekazane zostało do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 
2009 r.

Analizując powyższe informacje, zauważyć można, że cały 2008 r. spółka 
wyraźnie „upiększała” swoją sytuację finansową, a zwłaszcza:

 – wykazywano rosnące wartości przychodów, zysku operacyjnego oraz zy-
sku netto,

 – zysk na jedną akcję także systematycznie wzrastał, z 1,46 PLN po I kwar-
tale do 5,81 PLN po III kwartale, a więc potroił wartość.

Każdy analityk finansowy taki trend kształtowania się podstawowych danych 
finansowych oceniłby bardzo pozytywnie, a potencjalny inwestor uznawałby in-
westycję w akcje Orlenu za wyjątkowo korzystną. Mit dobrej sytuacji finansowej 
spółki prysł dopiero pod koniec lutego 2009 r., kiedy to za cały rok 2008 wyka-
zano stratę netto o wartości 632 mln PLN, co świadczyło o pięciokrotnym pogor-
szeniu tej istotnej wielkości ekonomicznej. Akcjonariusze spółki w tym czasie nie 
wiedzieli jeszcze, że to nie koniec „złych wieści”. Raptem dwa miesiące później 
okazało się, że strata spółki jest o prawie miliard złotych większa, wynosi bowiem 
wyniosła 1571 mln PLN. Na dodatek wyszło na jaw, że ogólna suma przychodów 
za cały rok wynosi tylko 58 842 mln PLN, podczas gdy na koniec lutego roku 
2009 wykazano 79 535 mln PLN. Podobnie zresztą wykazano niższą wartość ak-
tywów, bo aż o 18 mld PLN mniej. Wydawać by się mogło, że o ile jeszcze za-
akceptować można manipulowanie wartościami pozycji bilansowych w wyniku 
korekty zastosowanych metod ich wyceny, to nie powinno to mieć miejsca w od-
niesieniu do przepływów środków pieniężnych. Okazuje się, że także w tym ob-
szarze merytorycznym są możliwe manipulacje. Według raportu okresowego do 
Komisji Nadzoru Finansowego po czterech kwartałach wykazano 3609 mln PLN 
środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, tymczasem w ostatecznym 
rocznym sprawozdaniu finansowym zamieszczono zaledwie 1293 mln PLN, czyli 
aż 1,4 mld PLN mniej.

Jakie były więc przyczyny tak bardzo odmiennych prezentacji sytuacji finan-
sowej Orlenu w roku 2008, praktycznie w ciągu dwóch miesięcy, czyli od końca 
lutego do końca kwietnia 2009 r., bo przecież realne operacje gospodarcze mające 
miejsce w 2008 r. powinny być zbilansowane do końca roku obrotowego. Wy-
jaśnienie przyczyn „tych operacji” znajduje się w zamieszczonych przez spółkę 
informacjach dodatkowych do ostatecznego sprawozdania finansowego za rok 
2008. Okazało się, że spółka dopiero w ostatecznej wersji sprawozdania ujęła 
utworzenie i odwrócenie odpisu aktualizującego na finansowe aktywa trwałe na 
łączną kwotę 1645,7 mln PLN, z czego na akcje w AB Możejki Nafta utworzenie 
odpisu w wartości 1729,8 mln PLN oraz na akcje i udziały w innych jednostkach 
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powiązanych odwrócenie odpisu w wartości 84,1 mln PLN. Czy spółka o po-
trzebie aktualizowania wartości takiej inwestycji nie wiedziała w lutym 2009 r.? 
Oczywiście, że posiadała taką wiedzę, ale i w interesie jej polityki ekonomicznej 
było ujawnienie takiej informacji najpóźniej jak to możliwe. Analizowana spół-
ka dokonywała także innych manipulacji, jak przeszacowanie wartości kredytów 
dolarowych zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji kapitałowej w Możejkach 
oraz kredytów zaciągniętych bezpośrednio przez rafinerię Możejki, łącznie na 
kwotę ponad 1 mld PLN. Spółka rozliczała również straty na otwartych instru-
mentach zabezpieczających nie przez wynik finansowy, a przez inne pozycje pa-
sywów.

Czy takie manipulowanie ujęciem pewnych operacji księgowych w czasie jest 
dopuszczalne według międzynarodowych czy polskich standardów sprawozdaw-
czości finansowej? Niestety tak. Zatem, nawet w przypadku spółek giełdowych, 
które powinny być bardziej transparentne od spółek niepublicznych, inwestorzy 
nie pozyskują na bieżąco obiektywnej informacji finansowej. Podjęcie decyzji 
kapitałowej na podstawie zmanipulowanej informacji rodzi kolejne ujemne kon-
sekwencje w całym łańcuchu powiązań biznesowych, aż do upadłości małych 
przedsiębiorstw i megakoncernów, których nadmiar występuje w czasach ogólno-
światowego kryzysu ekonomicznego.

6. Podsumowanie

Dokonywane w Polsce w ostatnich piętnastu latach istotne zmiany w stan-
dardach rachunkowości należy oceniać pozytywnie, co nie znaczy, że nie jest 
pożądane wprowadzanie kolejnych bardziej radykalne standardów. Nie jest to 
zadanie łatwe z uwagi na integrację europejską i daleko posuniętą harmonizację 
rachunkowości w wymiarze ogólnoświatowym. Dzisiaj praktycznie żaden kraj 
na świecie chcąc być aktywnym uczestnikiem współpracy międzynarodowej nie 
jest w stanie samodzielnie dokonać radykalnych zmian. Nie bez przyczyny pod 
adresem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości adresowane są 
liczne postulaty zweryfikowania zalecanych rozwiązań rachunkowości, bo wła-
ściwie dzisiaj ta Rada dyktuje całemu światu swoje rozwiązania. Jednakże w ten 
proces muszą się bardziej aktywnie włączyć europejskie i krajowe komisje nadzo-
ru finansowego czy komisje papierów wartościowych, a chodzi przede wszystkim 
o zmiany prawa rachunkowości, o ograniczenie liberalnych rozwiązań w zakresie 
ujmowania operacji gospodarczych, o wprowadzenie modeli realniejszej wyceny 
aktywów i pasywów. Okazuje się, że mnożenie bytów audytowych czy nawet 
tzw. programów dobrych praktyk wcale nie dyscyplinuje przedsiębiorców. Jeżeli 
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chodzi o spółki giełdowe, można by wdrożyć pewne formalne rozwiązania przy-
czyniające się do ograniczenia manipulacji informacją finansową, jak chociażby 
skrócenie czasu na sporządzenie ostatecznych sprawozdań finansowych.
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Streszczenie. Celem opracowania jest zidentyfikowanie i wskazanie kanałów transmisji, przez 
które efekty współczesnego kryzysu ekonomicznego wpływają na zagraniczne inwestycje bezpo-
średnie (ZIB). Postawiono poniższe tezy:

1. Istnieje szereg kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego, które powodują, że 
niestabilność międzynarodowego systemu finansowego i ekonomicznego wywiera wpływ na ZIB.

2. Kanały transmisji przez które współczesny kryzys ekonomiczny oddziałuje na ZIB tworzą 
sieć powiązań.

3. Globalny kryzys ekonomiczny doprowadził do zmniejszenia napływów zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich w skali świata.

Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB), globalny kryzys ekonomiczny, 
globalizacja

1. Wprowadzenie

Jesteśmy świadkami szybko postępującego procesu globalizacji aktywności 
ekonomicznej, który miał znaczący wpływ na perspektywy rozwoju światowej 
gospodarki. Rosnąca liczba przedsiębiorstw, państwa i inni aktorzy współcze-
snej gospodarki światowej są ze sobą coraz bardziej powiązani ponad granicami. 
Globalizacja przyczynia się do bardziej efektywnej alokacji zasobów i generuje 
pozytywne efekty, takie jak: wyższa produktywność i efektywność, wzrost śred-
nich dochodów i płac, większa konkurencja, niższe ceny, większa różnorodność 
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i lepsza jakość produktów. Obecny kryzys ekonomiczny podkreślił siłę globa-
lizacji, ale pokazał także wrażliwość globalnego systemu ekonomicznego. Glo-
balne powiązania gospodarcze zwiększyły zależność pomiędzy państwami, co 
ułatwiło rozprzestrzenianie się kryzysu. To co zaczęło się jako kryzys na amery-
kańskim rynku kredytów hipotecznych, stało się katalizatorem kryzysu systemu 
finansowego, który rozprzestrzenił się daleko poza pierwotne źródło, a następnie 
przekształciło się szybko w światowy kryzys ekonomiczny, doprowadzając do 
dramatycznego załamania handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich1.

Celem opracowania jest zidentyfikowanie i wskazanie kanałów transmisji, 
przez które efekty współczesnego kryzysu ekonomicznego wpływają na ZIB.

2. Kanały transmisji, którymi współczesny światowy kryzys 
ekonomiczny oddziałuje na zagraniczne inwestycje bezpośrednie

Globalny kryzys ekonomiczny miał znaczący wpływ na różne sfery gospo-
darki, w tym na zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wielkość przepływów ZIB 
w skali świata zmniejszyła się, aczkolwiek kryzys dotknął wielu państw z różnym 
natężeniem. Sposób, w jaki poszczególne kraje odczuły skutki kryzysu na ryn-
ku ZIB zależał od szczególnych uwarunkowań krajowych i charakteru powiązań 
międzynarodowych. Istnieje szereg kanałów, przez które niestabilność międzyna-
rodowego systemu finansowego i ekonomicznego wpływa na zagraniczne inwe-
stycje bezpośrednie.

Kanały transmisji, przez które impulsy globalnego kryzysu ekonomiczne-
go oddziałują na zagraniczne inwestycje bezpośrednie podzielić można według 
dwóch kryteriów, a mianowicie według powiązań międzynarodowych i sposobu 
wpływu owych kanałów na ZIB.

Pierwsze kryterium wyróżnia trzy podstawowe kanały:
 – powiązania produkcyjne,
 – powiązania finansowe,
 – otwarta wymiana informacji (powiązania informacyjne).

Powiązania produkcyjne są konsekwencją współczesnego międzynarodowe-
go podziału pracy, który prowadzi do większej współzależności podmiotów go-
spodarki światowej. Powiązania produkcyjne opierają się na kooperacji poszcze-
gólnych przedsiębiorstw ulokowanych w różnych miejscach globu. Prowadzą one 
zsynchronizowane działania w zakresie badań, produkcji, dystrybucji, marketin-

1 OECD, Measuring Globalisation. OECD Economic Globalisation Indicators 2010, OECD 
PUBLISHING, France 2010, s. 7.
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gu, obsługi księgowej, kadrowej itp. Powiązania produkcyjne w czasie dobrej ko-
niunktury pobudzają gospodarki, zwiększając globalne przepływy zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich. Jednakże w czasie kryzysu gospodarczego takie powią-
zania mogą negatywnie wpływać na wielkość przepływów ZIB.

Powiązania
produkcyjne

Powiązania
finansowe

Kanały transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego a ZIB

Otwarta
wymiana

informacji

Rysunek 1. Główne kanały transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego 
a zagraniczne inwestycje bezpośrednie

Źródło: opracowanie własne.

Światowy kryzys ekonomiczny przyczynił się do mniejszego popytu, a mniej-
szy popyt przekłada się bezpośrednio na zmniejszone potrzeby produkcyjne. De-
lokalizacja produkcji prowadzi do mniejszych zamówień w przedsiębiorstwach 
kooperujących z przedsiębiorstwem zmagającym się z mniejszym popytem, cze-
go następstwem jest rezygnacja z zaplanowanych inwestycji w ramach kolejnego 
etapu fragmentacji produkcji.

Duże przedsiębiorstwa z Europy, Japonii i USA działające w różnych gałę-
ziach przemysłu odnotowały mniejsze zyski, przez co zmniejszyły się ich moż-
liwości finansowania2. Z tego powodu transakcje fuzji i przejęć odłożone zostały 
w czasie lub nawet zaniechane. Dodatkowo zmniejszyły się zyski zagranicznych 
filii korporacji transnarodowych, które skutkowały mniejszym napływem reinwe-
stowanych zysków. Co więcej, przewiduje się, że w okresie powolnego wzrostu 
gospodarczego wartość reinwestowanych zysków w ogólnej wartości napływu 
ZIB dalej będzie maleć w trakcie trwania spadku koniunktury3.

2 UNCTAD, Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global 
FDI Flows, 2009, s. 19.

3 UNCTAD, World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural 
Production and Development, United Nations, New York and Geneva 2009, s. 6.
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Powiązania finansowe podmiotów gospodarki światowej zmieniają również 
krajobraz napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Korporacje transna-
rodowe – główny nośnik ZIB − mają finansowe powiązania ze swymi filiami, 
instytucjami finansowymi czy kooperującymi z nimi firmami. Papiery wartościo-
we krajów rozwiniętych zanotowały spadki notowań na giełdach – w skali roku 
główne indeksy giełdy w Nowym Yorku, Tokio oraz w strefie euro zmniejszyły 
się o ponad 40%. Spadek cen akcji dotyczył w dużej mierze spółek świadczących 
usługi finansowe. Na dodatek, zmniejszyły się możliwości emisji nowych akcji, 
przez co finansowanie transakcji fuzji i przejęć stało się trudniejsze i droższe4.

Otwarta wymiana informacji, czyli powiązania informacyjne, również ma 
ogromny wpływ na wielkość przepływów ZIB. Rozwój urządzeń elektronicz-
nych, a także wszelkie media potęgują szybkość wymiany informacji z najbar-
dziej odległych miejsc na świecie. Obieg informacji na arenie światowej powo-
duje szybkie przenoszenie się nie tylko informacji, ale także obaw i wzajemnego 
braku zaufania. Skutkiem powiązań informacyjnych jest przenoszenie się kry-
zysu w dany rejon w sferze mentalnej zanim dotarły tam negatywne informacje 
z rynku. Potencjalni inwestorzy zagraniczni obawiając się kryzysu, nie podejmują 
działalności inwestycyjnej za granicą. Kiedy kryzys już gdzieś dotarł, negatywne 
informacje z innych zakątków świata dodatkowo pogarszały wizję przyszłości, co 
oczywiście nie sprzyjało transakcjom fuzji i przejęć czy inwestycjom Greenfield 5.

Natomiast biorąc pod uwagę kryterium opierające się na sposobie oddziały-
wania kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego na zagraniczne in-
westycje bezpośrednie, rozróżnić można twarde i miękkie kanały transmisji glo-
balnego kryzysu ekonomicznego na ZIB (tab. 1).

Do twardych kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego na ZIB 
zaliczyć można: zmniejszenie się globalnego popytu, globalne łańcuchy dostaw, 
zmniejszenie dochodów, załamanie na rynku kredytowym, wzrost protekcjoni-
zmu czy niewypłacalność firm. Natomiast miękkie kanały transmisji przejawiają 
się w mrocznych perspektywach dla wzrostu gospodarczego, niechęci do podej-
mowania ryzyka, obawie przed utratą płynności finansowej i silnej chęci wykaza-
nia się kadry zarządzającej.

Zmniejszenie się globalnego popytu. Globalny kryzys ekonomiczny na-
łożył się w czasie na osłabienie koniunktury i spowolnienie tempa wzrostu go-
spodarki światowej. Kumulacja tych dwóch czynników przeniosła się do real-
nej sfery gospodarki. Zmniejszenie płynności finansowej banków spowodowało 
mniejsze możliwości kredytowania przedsiębiorstw i ludności, co doprowadziło

4 A. Wancio, Bezpośrednie  inwestycje zagraniczne na świecie w dobie kryzysu, w: Inwestycje 
zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-
tur, Warszawa 2009, s. 22.

5 Inwestycje Greenfield ‒ polegają na budowie i wyposażeniu w kapitał zakładowy przedsię-
biorstwa od podstaw przez inwestora zagranicznego.
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Tabela 1. Twarde i miękkie kanały transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego  
wpływające na wielkość zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Kanały transmisji

Twarde Miękkie

• zmniejszenie się globalnego popytu
• globalne łańcuchy dostaw
• zmniejszenie dochodów
• załamanie na rybku kredytowym
• wzrost protekcjonizmu
• niewypłacalność firm

• mroczne perspektywydla wzrostu go-
spodarczego

• niechęć podejmowania ryzyka
• obawa przed utratą płynności finansowej
• chęć wykazania się kadry zarządzającej

Źródło: opracowanie własne.

do powstania trudności płatniczych podmiotów życia gospodarczego, a to z kolei 
obniżyło zaufanie między wszystkimi uczestnikami rynku. Kiedy zmniejszył się 
dopływ pieniądza do gospodarki i ludności, przedsiębiorcy ograniczyli produkcję 
i inwestycje. Doprowadziło to do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia siły nabyw-
czej ludności, co skutkowało zmniejszeniem popytu6. Konsekwencją mniejszego 
popytu są mniejsze zyski przedsiębiorstw, co ogranicza zdolność przedsiębiorstw 
do zaangażowania w działalność zagraniczną, w tym ZIB.

Globalne łańcuchy dostaw. Globalizacja działalności gospodarczej umoż-
liwia zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przez globalne łańcuchy 
dostaw. Globalne łańcuchy dostaw przyczyniają się do pojawiania się nowych 
pomysłów, kreowania innowacyjnych produktów i usług. Dzieje się tak dzięki 
zróżnicowaniu dostawców i partnerów strategicznych, co prowadzi do fragmen-
tacji działalności produkcyjnej i usługowej.

Osłabienie światowej gospodarki w latach 2007–2008 miało znaczący wpływ 
na zmiany w globalnym łańcuchu dostaw. Liczne korporacje transnarodowe 
wprowadziły restrykcyjne procedury w odniesieniu do wszelkiej działalności nio-
sącej ryzyko podjęcia zobowiązań finansowych. Co więcej w obliczu dekoniunk-
tury podmioty te bardziej koncentrują się na redukcji kosztów, niż na budowaniu 
strategii długookresowej. W obliczu globalnego kryzysu ekonomicznego przed-
siębiorstwa transnarodowe skupiają się przede wszystkim na pozyskaniu gotówki, 
przez co priorytetem staje się efektywne zarządzanie, w tym także nieustanne 
kontrolowanie przepływów finansowych7.

6 Ministerstwo Gospodarki, Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję 
przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle 
przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009, s. 3.

7 H. Brdulak, Dwie strategie, „Rzeczpospolita” z 25.03.2010.
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Dodatkowo zmniejszenie globalnego popytu powoduje, że korporacje trans-
narodowe nie poszukują kolejnego ogniwa w globalnym łańcuchu dostaw, rezy-
gnując tym samym z fuzji i przejęć. Co więcej, niektóre ogniwa w globalnym 
łańcuchu dostaw zostają wyeliminowane przez sprzedaż zagranicznych filii trans-
narodowych korporacji. Zawieszono również część przedsięwzięć związanych 
np. z poszukiwaniem nowych surowców, co także odbiło się negatywnie na wiel-
kości inwestycji Greenfield.

Zmniejszenie dochodów. Mniejsze zyski przedsiębiorstw, jak również spa-
dek notowań giełdowych doprowadziły do skurczenia się wartości i skali między-
narodowych fuzji i przejęć. Dodatkowo kryzys wymusił restrukturyzację przed-
siębiorstw macierzystych i ich centrali, co w niektórych przypadkach przyczyniło 
się do spłaty zaległych pożyczek przez zagraniczne filie. W konsekwencji prze-
pływy finansowe netto z korporacji transnarodowych do ich zagranicznych filii 
zmniejszyły się lub wręcz przyjęły wartości ujemne8. Następstwem kryzysu jest 
spadek dochodów transnarodowych korporacji, co również skutkuje zmniejsze-
niem kredytowania zagranicznych filii.

Załamanie na rynku kredytowym. Sytuacja na rynkach finansowych 
bardzo zmieniła się pod wpływem światowego kryzysu finansowego i ekono-
micznego, co doprowadziło do zaostrzenia polityki kredytowej. W rezultacie 
przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do kredytowania swojej działalności, 
bowiem koszt obsługi kredytu zwiększył się, a możliwość uzyskania kredytu 
obwarowana jest wieloma warunkami, które niejednokrotnie stają się zaporą dla 
przedsiębiorstw ubiegających się o kapitał. Mniejszy dostęp do finansowania 
zarówno działalności bieżącej, jak również planowanej powoduje zmianę strate-
gii, w wyniku czego część przedsięwzięć związanych z inwestycjami Greenfield 
oraz z fuzjami i przejęciami została odłożona w czasie lub odwołana. Dodat-
kowo wzrost oprocentowania kredytów sprawia, że wzrastają koszty operacji 
związanych z ZIB.

Wzrost protekcjonizmu. Kryzys finansowy może tłumić wzrost protekcjo-
nizmu wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich, gdyż państwa poszukują 
kapitału, który wspierać ma lokalne firmy i przez wzrost inwestycji pomóc wy-
nurzyć się z kryzysu. Ale kryzys może również wzmóc protekcjonizm, szczegól-
nie jako przejaw impulsu nacjonalistycznego9. Według UNCTAD w roku 2009 
nieco ponad 30% wszystkich zmian w krajowym ustawodawstwie i w przepisach 
dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie sprzyjało liberalizacji 
i promocji tego rodzaju inwestycji. Jest to najwyższy odsetek przepisów wzma-

8 UNCTAD, „Global Investment Trends Monitor” No. 2, Geneva: 19 January 2010, s. XIX, 3; 
UNCTAD, World Investment Report 2009..., dz. cyt., s. 247−250.

9 K.P. Sauvant, FDI protectionism is on the rise, „Policy Research Working Paper” 5052, 
The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network International Trade 
Department, September 2009, s. 7−8.
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gających protekcjonizm w odniesieniu do ZIB od roku 1992. Okazuje się, że 
niektóre państwa stosują bardziej restrykcyjne podejście do ZIB niż przed laty10. 
Bardziej restrykcyjne dla inwestorów zagranicznych regulacje prawne, przyjęte 
zostały pod pozorem „narodowego interesu”, „podstawowych interesów bezpie-
czeństwa” czy podobnych koncepcji (często powiązanych ze strategicznymi sek-
torami i liderami biznesu)11.

Państwa zastosowały bardziej restrykcyjne przepisy z zakresu ZIB w dziedzi-
nie bezpieczeństwa narodowego, w strategicznych gałęziach przemysłu i w naj-
ważniejszej infrastrukturze. W niektórych przypadkach rządy zawiedzione są re-
zultatami polityki prywatyzacyjnej i uważają, że kontrakty inwestycyjne są zbyt 
korzystne dla inwestorów zagranicznych12.

Niewypłacalność firm. Zmiany w funkcjonowaniu gospodarki w ciągu ostat-
nich 2 lat przyczyniły się do bardzo trudnej sytuacji wielu firm. W wyniku zmniej-
szonego popytu, mniejszych dochodów i mniejszego dostępu do kredytów część 
przedsiębiorstw zaczęła mieć problemy z wypłacalnością. Firmy te zdecydowały 
się przedefiniować swoje decyzje dotyczące swojej działalności międzynarodowej.

Firmy zmagające się z niewypłacalnością sprzedają udziały w podmiotach za-
granicznych, aby poprawić bilans w jednostkach macierzystych13. Dodatkowo na 
skutek niewypłacalności przedsiębiorstwa nie podjęły wcześniej zaplanowanych 
działań związanych ze swoją ekspansją zagraniczną. Często kapitał wcześniej 
przeznaczany na fuzje i przejęcia w obecnej sytuacji skierowany jest na bieżącą 
działalność.

Mroczne perspektywy dla wzrostu gospodarczego. Kolejnym kanałem 
transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego, który z niezwykłą siłą zaczął ne-
gatywnie oddziaływać na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, jest perspektywa 
zagrażającej globalnej recesji i wzmożonego ryzyka. Pesymistyczne perspekty-
wy dla gospodarki i rynku redukują skłonność przedsiębiorstw do inwestowania 
w dalszy rozwój zdolności produkcyjnych14. Wiele korporacji transnarodowych 
ogłosiło plany zmniejszenia produkcji, zwolnienia pracowników i obcięcia wy-
datków, co również nie pozostaje bez wpływu na działalność inwestycyjną15.  
W efekcie, w niektórych państwach zaobserwowano, że rozmiar wycofywania 
się zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Divestment) był większy niż napływ 
nowych ZIB.

10 UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing in a low-carbon economy, United 
Nations, New York and Geneva 2010, s. 77.

11 K.P. Sauvant, FDI protectionism..., dz. cyt., s. 7−8.
12 UNCTAD, The Protection of National Security in IIAs, „UNCTAD Series on International 

Investment Policies for Development”, United Nations, New York and Geneva, 2009.
13 OECD, Keeping Markets Open at Times of Economic Crisis, „Policy Brief”, London April 

2009, s. 2.
14 UNCTAD, Assessing…, dz. cyt., s. 20.
15 Tamże.



Sabina Krawczyk76

Niechęć podejmowania ryzyka. W obliczu globalnego spadku koniunktury 
plany inwestycyjne firm mogą być zawieszone lub odwołane z powodu wysokie-
go poziomu postrzeganego ryzyka i niepewności. Awersja do podejmowania ry-
zyka wiąże się z obawą o sprawdzenie się najgorszych scenariuszy dotyczących 
warunków finansowych i ekonomicznych16. Badania prowadzone przez UNCTAD 
(Konferencję Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju) wśród ka-
dry zarządzającej dużymi korporacjami transnarodowymi w roku 2009 dowiodły, 
że plany inwestycyjne tych firm znacząco zmieniły się pod wpływem kryzysu.  
W 85% badanych korporacjach transnarodowych globalne spowolnienie ekonomicz-
ne miało negatywny lub bardzo negatywny wpływ na ich plany inwestycyjne, a kry-
zys finansowy i załamanie na rynku kredytowym odbiło się negatywnie lub bardzo 
negatywnie na planach związanych z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi17.

Obawa przed utratą płynności finansowej. Mniejsze dochody korporacji 
transnarodowych prowadzą do poszukiwania oszczędności w działaniu przed-
siębiorstwa. Efektem takiej działalności często jest restrukturyzacja. Restruktu-
ryzacja dotyczy także działalności zagranicznej. Rzeczywiste bądź potencjalne 
zagrożenie utraty płynności finansowej studzi zapał do dalszej ekspansji zagra-
nicznej przedsiębiorstw transnarodowych, a czasem prowadzi do wycofywania 
się z zagranicznych rynków.

Chęć wykazania się kadry zarządzającej. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w zmieniającym się otoczeniu jest wyzwaniem, które dodatkowo spotęgowane 
jest wzmożonym ryzykiem w czasie globalnego kryzysu finansowego i ekono-
micznego. Kadra zarządzająca musi wykazać się w rocznych sprawozdaniach. 
Istotne dla niej jest pokazanie, jak potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach. 
Oczywiście zarządzający odpowiadają przed akcjonariuszami i udziałowcami – 
dlatego, aby wartość akcji nie spadała, ważny jest dobry bilans firmy. Oznacza 
to konieczność wykazania w krótkim okresie, że firma dobrze prosperuje (nawet 
jeśli działania te nie są długofalowo korzystne). Z tego powodu zmniejsza się 
koszty funkcjonowania organizacji przez redukowanie pewnych działów, zmniej-
szanie produkcji, co czasem oznacza zamykanie zagranicznych filii, sprzedaż za-
granicznych oddziałów, udziałów i akcji.

3. Sieć powiązań determinująca przepływy ZIB

Wyjątkowość kryzysu oraz złożoność czynników determinujących spadek na-
pływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w czasie kryzysu tworzą globalną 

16 Tamże.
17 UNCTAD, World Investment Report 2009..., dz. cyt., s. 7.
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sieć powiązań. Czynniki wpływające na ZIB są silnie skorelowane, a nasilenie 
jednego z nich może być uzależnione od intensywności pozostałych. Złożo-
ność sieci powiązań kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego na 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie ilustruje rysunek 2.

Kanały transmisji, dzięki którym globalny kryzys ekonomiczny determinuje 
wielkość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich są ze sobą wzajemnie 
powiązane, co oznacza, że wpływają one nie tylko na ZIB, ale także na siebie 
nawzajem. Z tego powodu siła ich oddziaływania jest ogromna.

4. Wpływ globalnego kryzysu ekonomicznego  
na zagraniczne inwestycje bezpośrednie

Współczesny światowy kryzys finansowy i ekonomiczny ma negatywny wpływ 
na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, przyczyniając się do spadku ich napływu 
na świecie w latach 2008−2009. Spadek wielkości napływu zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich na świecie był znaczący w roku 2008, ponieważ zanotowa-
no 15,5% zmniejszenie napływu ZIB w stosunku do roku poprzedniego, jednakże 
w roku 2009 można mówić o drastycznym zmniejszeniu tych inwestycji – gdyż 
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spadły one aż o 37% w stosunku do roku 2008 (wykr. 1). W roku 2010 wraz z po-
prawą prognoz gospodarczych zaobserwowano niewielki wzrost tych inwestycji.

Co ciekawe zmniejszenie wielkości napływu zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich różni się w zależności od rodzaju ich wejścia. Początkowo – tzn. 
w 2008 r. liczba projektów Greenfield wzrosła i był to największy wzrost tego 
rodzaju inwestycji od kilku lat. Stało się tak, ponieważ decyzje odnośnie ZIB 
podejmowane są z dużym wyprzedzeniem, a rezygnacja z inwestycji Greenfield 
jest o wiele trudniejsza (ze względu na długi okres przygotowywania tych pro-
jektów i poniesione wcześniej koszty) niż z operacji fuzji i przejęć. W roku 2009 
liczba projektów Greenfield zmniejszyła się, a w pierwszych pięciu miesiącach 
2010 r. odnotowano ich kolejną redukcję. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na 
rynku fuzji i przejęć – wtedy gdy inwestycje typu Greenfield rosły (w 2008 r.), 
międzynarodowe fuzje i przejęcia zmniejszyły się o 35% w porównaniu z 2007 r., 
a w 2009 r. spadły one o kolejne 66% w odniesieniu do 2008 r. Między styczniem 
a majem 2010 r. globalne fuzje i przejęcia zaczęły rosnąć18.

Wykres 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na świecie w latach 1990−2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD.

Według ankiety przeprowadzonej w 2010 r. przez UNCTAD wśród dyrekto-
rów największych niefinansowych korporacji transnarodowych 43% firm prze-
widywało, że ich wydatki na zagraniczne inwestycje bezpośrednie zwiększą się 
w 2010 r. w porównaniu do roku 2009. Te proporcje wzrastają do 58% w latach 
2011 i 2012. UNCTAD szacowało, że przepływy ZIB na świecie wzrosną w roku 
2010 i będą niewiele wyższe niż w 2009 r. (osiągając poziom około 1,2 bln USD). 
Kolejnego wzrostu ZIB można było się spodziewać w roku 2011, kiedy to po-
winny one osiągnąć wartość 1,3–1,5 bln USD, a w roku 2012 mogą one wynieść 
1,6–2 bln USD, czyli mogą się zbliżyć do wartości ZIB na świecie w 2008 r. Pro-

18 Zob. więcej: UNCTAD, World Investment Report 2010..., dz. cyt., s. 9.
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gnozy wzrostu ZIB na świecie obwarowane są poprawą koniunktury gospodarki 
światowej19. Ośrodek badawczy EIU (Economist Intelligence Unit) informował, 
że według ich badań prezesi dużych korporacji transnarodowych obawiali się, iż 
w największych gospodarkach świata może dojść do powrotu recesji w drugim 
półroczu 2010 r.20 Takie obawy mogły ponownie źle wpłynąć na decyzje dotyczą-
ce zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Badania przeprowadzone w roku 2010 przez UNCTAD wśród dyrektorów 
największych niefinansowych korporacji transnarodowych wskazywały, że naj-
większą popularnością dla lokalizacji ZIB na lata 2010–2012 cieszyły się kolejno: 
Chiny, Indie, Brazylia, Stany Zjednoczone i Rosja. Po raz pierwszy 4 główne roz-
wijające się rynki: Chiny, Indie, Brazylia i Rosja znalazły się wśród 5 najbardziej 
pożądanych lokalizacji dla ZIB. Na uwagę zasługiwał również fakt, że w czo-
łowej piętnastce najlepszych miejsc dla lokalizacji ZIB aż 6 miejsc zajęły kraje 
z rozwijającej się Azji21. Perspektywy kierunków napływu ZIB wskazuje także 
raport The 2010 A.T. Kearney FDI Confidence Index® sporządzony na podsta-
wie ankiety przeprowadzonej wśród czołowej kadry zarządzającej największych 
firm na świecie. Najbardziej atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwesty-
cji bezpośrednich po raz kolejny okazały się Chiny. W czołowej 5 najlepszych 
miejsc dla lokalizacji ZIB oprócz Chin znalazły się także Indie i Brazylia. W tym 
samym czasie duże rozwinięte gospodarki takie jak USA i Niemcy zajęły kolejno 
2. i 5. miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszy się Polska, która zajęła 6. miejsce 
w rankingu. Tak wysoką pozycję Polska zawdzięcza dobrym wskaźnikom makro-
ekonomicznym pomimo globalnego kryzysu22.

5. Podsumowanie

Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w drugiej połowie 2007 r., a na-
stępnie przekształcił się w światowy kryzys ekonomiczny, uderzył we wszystkie 
sfery gospodarki. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie również ucierpiały na jego 
skutek, bowiem istnieje szereg kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicz-
nego, które powodują, że niestabilność międzynarodowego systemu finansowego 

19 UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2010-2012, United Nations, New York and 
Geneva 2010, s 7−8.

20 Economist Intelligence Unit, Prezesi dużych korporacji obawiają się powrotu recesji, 
www.forsal.pl/artykuly/438597,economist_intelligence_unit_prezesi_duzych_korporacji_obawia 
ja_sie_powrotu_recesji.html [10.09.2010].

21 UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2010-2012, United Nations, New York and 
Geneva 2010, s. 13.

22 A.T. Kearney, Investing in a Rebound – The 2010 A.T. Kearney FDI Confidence Index®,  
A.T. Kearney 2010, s. 10.
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i ekonomicznego wywiera wpływ na ZIB. Kanały te można podzielić według kry-
terium powiązań międzynarodowych i sposobu oddziaływania kanałów transmisji 
globalnego kryzysu ekonomicznego na ZIB. Biorąc pod uwagę kryterium powiązań 
międzynarodowych, mówić można o powiązaniach produkcyjnych, związkach fi-
nansowych i otwartej wymianie informacji (powiązania informacyjne). Wszystkie 
rodzaje powiązań integrują podmioty gospodarki światowej, przez co turbulencje 
na jednym rynku odczuwane są nie tylko na rynkach innych sfer gospodarczych, 
ale także w innych państwach i na kolejnych kontynentach, stąd obserwujemy tak 
silne spadki napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na świecie. Z kolei 
kryterium opierające się na sposobie oddziaływania kanałów transmisji globalnego 
kryzysu ekonomicznego na ZIB podzielić można na twarde, do których zaliczamy: 
zmniejszenie się globalnego popytu, globalne łańcuchy dostaw, zmniejszenie do-
chodów, załamanie na rynku kredytowym, wzrost protekcjonizmu czy niewypła-
calność firm oraz miękkie, które przejawiają się w upowszechnianiu mrocznych 
perspektyw dla wzrostu gospodarczego, niechęci do podejmowania ryzyka, obawie 
przed utratą płynności finansowej i silnej chęci wykazania się kadry zarządzającej. 
Wszystkie kanały transmisji, przez które globalny kryzys ekonomiczny wpływa na 
ZIB są ze sobą ściśle powiązane i tworzą globalną sieć powiązań, przez co siła ich 
oddziaływania jest dodatkowo zwielokrotniona.
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Streszczenie. Skutki liberalizacji sektora finansowego stały się przedmiotem licznych badań teo-
retycznych i empirycznych, które koncentrowały się zasadniczo na 2 płaszczyznach. W literaturze do-
tyczącej kryzysów finansowych podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie, czy liberalizacja zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysów finansowych. Drugi nurt badań, szeroko rozpowszechnio-
ny w literaturze poświęconej problematyce wzrostu gospodarczego, dotyczy skutków liberalizacji dla 
kształtowania się długookresowej dynamiki gospodarki. Badania pozwalają na postawienie kilku tez:

 – liberalizacja finansowa wpływa pozytywnie na długookresowy wzrost gospodarczy (efekt bez-
pośredni), powodując zwiększenie jego tempa,

 – liberalizacja finansowa zwiększa ryzyko wystąpienia kryzysów bliźniaczych (kryzys bankowy 
i walutowy),

 – wystąpienie kryzysu wiąże się z kosztami definiowanymi jako obniżka dynamiki produkcji 
(efekt pośredni liberalizacji),

 – w ujęciu netto prowzrostowy wpływ liberalizacji istotnie przeważa nad kosztami wystąpienia 
ewentualnego kryzysu.

Słowa kluczowe: liberalizacja rynków finansowych, kryzysy finansowe, wzrost gospodarczy, 
podatność na kryzysy

1. Wprowadzenie

Kryzysy finansowe stanowiły i nadal stanowią nieodłączny element gospo-
darczej rzeczywistości. Złożoność procesów gospodarczych powoduje, że mimo 
podejmowanych prób wyjaśnienia mechanizmów zaburzeń i podejmowanych 
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działań zapobiegawczych, częstotliwość występowania kryzysów nie maleje. 
Szczególnie duże ich natężenie przypada na II połowę XX w. Jednocześnie wraz 
z postępującą globalizacją i zacieśnianiem powiązań między gospodarkami po-
szczególnych krajów zwiększa się zasięg kryzysów: wzrasta liczba krajów obję-
tych kryzysem i zwiększa się tempo jego rozprzestrzeniania.

Jednym z kluczowych obszarów badań prowadzonych nad kryzysami jest 
określenie ich przyczyn oraz towarzyszących im współzależności. Celem ni-
niejszego opracowania jest przedstawienie konsekwencji liberalizacji rynków 
finansowych ze szczególnym uwzględnieniem dwóch podstawowych obszarów: 
wpływ liberalizacji na wzrost gospodarczy oraz wpływ na prawdopodobieństwo 
wystąpienia kryzysów finansowych. Takie sprofilowanie obszaru badawczego 
znajduje swoje uzasadnienie zarówno w sferze argumentów teoretycznych, jak 
i wyników badań empirycznych.

2. Teoretyczne kontrowersje wokół liberalizacji  
rynków finansowych

Opinie na temat zasadności liberalizacji są czynnikiem polaryzującym śro-
dowisko ekonomistów. Zwolennicy teorii behawioralnych i deregulacji pośred-
nictwa finansowego opowiadają się za przyznaniem instytucjom finansowym 
pełnej swobody działania i stworzeniem warunków do wolnej konkurencji. Rola 
rządów i innych instytucji regulujących powinna polegać wyłącznie na gwaran-
towaniu równoprawnych warunków konkurencji oraz ukształtowaniu otoczenia 
prawno-instytucjonalnego sprzyjającego elastycznemu prowadzeniu transakcji 
finansowych. Nierozważna polityka rządów utrudnia bowiem dywersyfikowanie 
aktywów finansowych i optymalizowanie kontraktów. Zdaniem zwolenników li-
beralizacji wzmacnia ona system finansowy i prowadzi do osiągnięcia wyższej 
długookresowej dynamiki wzrostu gospodarczego.

Odmienne poglądy reprezentują ekonomiści, którzy uważają, że liczne kryzy-
sy finansowe, niedoskonałości rynków finansowych, niepowodzenia deregulacji 
systemów finansowych w wielu krajach, a jednocześnie niedawne sukcesy gospo-
darcze „azjatyckich tygrysów”, w gospodarkach, w których powszechnie stoso-
wano restrykcje wobec systemu finansowego, są dobitnymi argumentami prze-
ciwko liberalizacji finansowej. Przeciwnicy liberalizacji argumentują, że skłania 
ona podmioty gospodarcze i banki do podejmowania nadmiernego ryzyka, zwięk-
sza niestabilność w gospodarce, co w efekcie prowadzi do kryzysów.

Odnosząc swoje rozważania do liberalizacji przepływów kapitału w skali mię-
dzynarodowej, Aizenman formułuje nawet wniosek, że doświadczenia kryzysów 
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walutowych w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Rosji skłaniają do przesunię-
cia punktu ciężkości w debacie na temat liberalizacji sektora finansowego z py-
tania, kiedy należy rozpocząć działania liberalizacyjne i deregulacyjne na rzecz 
rozstrzygnięcia kwestii, czy liberalizacja jest w ogóle potrzebna1.

Liberalizacja systemu pośrednictwa finansowego traktowana jest często jako 
jedna z podstawowych przesłanek efektywnego funkcjonowania rynków finanso-
wych. Levine sformułował pogląd, że jedną z podstawowych zalet liberalizacji 
sektora finansowego jest z pewnością wzrost konkurencji między instytucjami 
finansowymi, co w efekcie pozwala na obniżenie kosztów pozyskania kapitału 
przez przedsiębiorstwa2. Dzięki presji wywieranej przez konkurencję, instytucje 
finansowe zmuszone są do zwiększania efektywności działania i wprowadzania 
coraz bardziej innowacyjnych produktów.

W swojej pracy Martin i Rey wykazali, że w „spokojnych czasach” libera-
lizacja rynków finansowych wywołuje pozytywne następstwa: napływ kapitału, 
zwiększenie możliwości zdywersyfikowania ryzyka i spadek kosztów kapitału. 
W konsekwencji prowadzi to do przyspieszenia inwestycji i wzrostu gospodar-
czego. Jeżeli jednak inwestorzy zagraniczni zaczną postrzegać perspektywy kraju 
goszczącego jako pesymistyczne, uruchomiony może zostać ciąg procesów prze-
ciwnych3. Kluczowym elementem w tym modelu są złożone relacje między decy-
zjami podejmowanymi przez poszczególnych inwestorów oraz cenami i stopami 
zwrotu z różnych aktywów.

McKinnon i Shaw przedstawili dowody przemawiające za tym, że restryk-
cje finansowe prowadzące do występowania niskich bądź nawet ujemnych real-
nych stóp procentowych, hamują wzrost gospodarczy przez obniżanie poziomu 
oszczędności i powodowanie nieefektywnej alokacji zasobów oraz przez spadek 
wolumenu i „jakości” inwestycji. Restrykcje finansowe w postaci obniżonego 
oprocentowania kredytów zachęcać mogą do wybierania bardziej ryzykownych 
projektów, gdyż przy niskich stopach procentowych kredytobiorcy nie mają ro-
zeznania dotyczącego udziału w nich składnika będącego premią za ryzyko albo 
premia ta w ogóle może nie występować. W takich warunkach banki przywiązują 
małą wagę do właściwego skalkulowania ryzyka w koszcie kredytu. W efekcie 
prowadzić to może do podejmowania błędnych decyzji dotyczących udzielenia 
kredytu oraz chybionych posunięć inwestycyjnych4.

1 J. Aizenman, Financial Liberalization: How Well Has It Worked for Developing Countries?, 
„Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter” 2005, nr 6, s. 1.

2 R. Levine, International Financial Liberalization and Economic Growth, „Review of Inter-
national Economics” 2001, nr 9, s. 692.

3 P. Martin, H. Rey, Globalization and Emerging Markets: With or Without Crash?, „American 
Economic Review” 2006, nr 5, s. 2.

4 Por. R.I. McKinnon, Money and Capital in Economic Development, The Brookings Insti-
tution, Washington 1973 oraz E. Shaw, Financial Deepening in Economic Development, Oxford 
University Press, New York 1973.
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Argumenty na rzecz liberalizacji systemu finansowego przedstawiali też 
Easterly i Wetzel. W świetle ich badań restrykcje finansowe prowadzić mogą 
do racjonowania kapitału, czyli do sytuacji, w której z powodu zewnętrznych 
ograniczeń finansowych (czyli wynikających z zasad rządzących rynkami fi-
nansowymi) nie można realizować wszystkich opłacalnych inwestycji5. Łatwo 
jest wykazać, że prowadzi to do arbitralnej alokacji nakładów inwestycyjnych 
pomiędzy poszczególne sektory gospodarki i obniżenia ogólnej produkcyjności 
kapitału6.

Zdaniem Mishkina liberalizacja jest jednym z decydujących warunków efek-
tywności rynków finansowych. Mishkin wskazuje przy tym, że liberalizacja ma 
szczególne znaczenie w krajach na średnim poziomie rozwoju, gdyż prowadzi do 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego przez kierowanie funduszy na najbardziej 
opłacalne inwestycje, a przez to pozwala na zmniejszenie dystansu dzielącego te 
kraje od państw wysoko rozwiniętych7.

Tornell i Westermann wskazali na 2 teoretyczne efekty liberalizacji finanso-
wej: efekt bezpośredni przejawiający się w złagodzeniu ograniczeń w zaciąga-
niu długu, co stymuluje inwestycje i powoduje przyspieszenie wzrostu gospo-
darczego oraz efekt pośredni polegający na zwiększeniu prawdopodobieństwa 
wybuchu kryzysu finansowego w rezultacie ograniczenia nadzoru nad rynkami 
finansowymi. Zgodnie z efektem pośrednim, liberalizacja skłania do podejmowa-
nia nadmiernego ryzyka, przez co zwiększa się zmienność agregatów makroeko-
nomicznych, co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się tzw. kruchości fi-
nansowej skutkującej niekiedy nawet kryzysem finansowym8. Suma algebraiczna 
powyższych efektów daje w konkretnym przypadku wpływ netto liberalizacji na 
wzrost, przez co – na gruncie analizy teoretycznej – nie można z góry przesądzić 
o kierunku tej zależności.

Doświadczenia krajów w zakresie liberalizacji rynków finansowych naka-
zują liczyć się z możliwością pojawiania się określonych zagrożeń oraz częścio-
wego tylko osiągnięcia postawionych przed nią celów. Nie ma np. gwarancji, 
że liberalizacja przyczyni się do poprawy warunków dostępu do formalnego 
rynku finansowego dla podmiotów i grup ludności wcześniej dyskryminowa-
nych, o czym przekonują np. efekty liberalizacji w Afryce9. Ponadto, wprawdzie 

5 W. Easterly, D. Wetzel, Policy Determinants of Growth. Survey of Theory and Evidence, 
„Policy, Planning and Research Working Papers”, The World Bank 1989, WPS 343, s. 12.

6 Por. P. Kawa, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2001, nr 589, s. 93−108.

7 F.S. Mishkin, Understanding Financial Crisis: A Developing Country Perspective, „NBER 
Working Paper”, 1996, nr 5600, http://www.nber.org/papers/w5600.pdf [15.09.2010].

8 Por. A. Tornell, F. Westermann, Boom-Bust Cycles and Financial Liberalization, The MIT 
Press, Cambridge 2005.

9 J. Kulawik, Wpływ sektora finansowego na rozwój ekonomiczny, „Ekonomista” 1997, nr 5−6, 
s. 700−701.
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w efekcie liberalizacji zazwyczaj następuje znaczne ożywienie działalności kre-
dytowej jako skutek zgromadzenia większych depozytów bankowych i powięk-
szenia się popytu na rynku kredytowym, niemniej jednak w niesprzyjających 
warunkach ekspansja kredytowa zakończyć się może drastycznym pogorsze-
niem jakości aktywów w bankach komercyjnych. Wzrost rozmiarów systemu 
finansowego jest na pewno zjawiskiem korzystnym w długim okresie, natomiast 
w krótkim horyzoncie czasowym ekspansja kredytowa przekroczyć może zaso-
by zgromadzonych doświadczeń oraz informacji w tym systemie, a to sprzyja 
ewentualnemu kryzysowi finansowemu10.

Również Dell’Ariccia i Marquez przedstawiają argumenty na rzecz tego, 
że po przeprowadzonej liberalizacji i następującej ekspansji kredytowej banki 
mniej uwagi poświęcają selekcji potencjalnych kredytobiorców, co w pewnym 
momencie doprowadzić może do pogorszenia jakości kredytów. Gospodarka 
wprawdzie jest w stanie rozwijać się szybciej, ale ten wzrost jest mniej stabil-
ny11. W konsekwencji rośnie zagrożenie kryzysem finansowym i recesją.

Dornbusch i Reynoso poddali w wątpliwość argumenty formułowane 
przez zwolenników liberalizacji rynku finansowego i sformułowali wniosek, 
że przyczyną spowolnienia wzrostu gospodarczego nie są restrykcje finanso-
we, ale niestabilność systemu finansowego, która zwiększa wariancję stopy 
zysku z kapitału i ogranicza inwestycje. Restrykcje finansowe tylko wtedy 
wpływają na wzrost gospodarczy, gdy prowadzą do znacznej niestabilności 
systemu finansowego12.

Stiglitz wykorzystał koncepcję restrykcji jako podstawę rozważań o mo-
bilizacji oszczędności i bardziej efektywnej alokacji kapitału13. Jego zdaniem 
restrykcje wiążą się z problemem niedoboru kapitału i jego racjonowaniem, co 
oznacza, że część podmiotów może nie uzyskać dostępu do kredytu i środków 
na rozwój. Państwo może wykorzystać ten fakt przez wprowadzenie swego ro-
dzaju konkurencji w walce o kapitał. Stiglitz zakwestionował przy tym pogląd 
wyrażany przez zwolenników liberalizacji mówiący o tym, że restrykcje finan-
sowe z typowymi dla nich niskimi stopami procentowymi obniżają oszczędno-
ści i wzrost gospodarczy. Według Stiglitza zjawisko takie nie musi zachodzić, 
gdyż oszczędności gospodarstw domowych charakteryzują się niską elastycz-
nością na zmiany stóp procentowych (przynajmniej na poziomie agregatowym).  
 

10 P. Wachtel, How Much Do We Really Know about Growth and Finance, „Federal Reserve 
Bank of Atlanta Economic Review” I kwartał 2003, s. 44−45.

11 G. Dell’Ariccia, R. Marquez, Information and Bank Credit Allocation, „Journal of Financial 
Economics” 2004, nr 1, s. 185−214.

12 R. Dornbusch, A. Reynoso, Financial Factors in Economic Development, „American 
Economic Review” 1989, nr 2, s. 204.

13 J. Stiglitz, The Role of the State in Financial Markets, „Proceedings of The World Bank 
Annual Conference on Development Economics 1993”, The World Bank 1994, s. 19−61.
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Stiglitz wskazał ponadto, że z uwagi na większą skłonność do oszczędzania 
przez podmioty gospodarcze łączny poziom oszczędności może nawet ulec 
zwiększeniu.

Zanegował on też pogląd, że restrykcje finansowe prowadzą do nieefektywnej 
alokacji kapitału i przedstawia argumentację prowadzącą do przeciwnych wnio-
sków. Otóż, wprowadzenie restrykcji i obniżenie oprocentowania kredytów spo-
wodować może zmniejszenie skutków ich racjonowania, gdyż zgodnie z efektem 
negatywnego wyboru, przy niższym oprocentowaniu kredytów wśród klientów 
banków maleje udział grupy klientów najbardziej ryzykownych (mających duży 
udział w portfelu kredytowym banków w okresach wysokich stóp procentowych). 
Oczywiście będzie to możliwe, jeżeli rząd dysponował będzie efektywnymi na-
rzędziami selekcji preferowanych sektorów, przedsiębiorstw i klientów. W opinii 
Stiglitza poprawa alokacji kapitału może również nastąpić na skutek wzmocnie-
nia bazy kapitałowej w przedsiębiorstwach dokonującej się w wyniku niższych 
kosztów pozyskiwania kapitału.

Jednakże Frey podważył wnioski Stiglitza o potencjalnym wpływie restrykcji 
finansowych na podwyższenie poziomu przeciętnej „jakości” kredytobiorców, na 
podwyższenie poziomu kapitału własnego firm oraz na zachęcenie do kredyto-
wego wspomagania sektorów z szerokimi możliwościami upowszechniania się 
w nich postępu technicznego. Zdaniem Freya bowiem restrykcje wobec sektora 
finansowego są szkodliwe dla ilościowego i jakościowego rozwoju finansowego, 
powodując ograniczenie inwestycji oraz spowolnienie wzrostu i rozwoju gospo-
darczego14.

Próbę pogodzenia dwukierunkowych efektów liberalizacji (szybszy wzrost 
vs. większa podatność na kryzysy) stanowi koncepcja Ranciere’a, Tornella 
i Westermanna. Autorzy przedstawili model, w którym odwołali się do katego-
rii asymetrii informacyjnej między sektorem dóbr uczestniczących w wymianie 
międzynarodowej (T), w którym dominują duże firmy mające dostęp do świa-
towych rynków kapitałowych oraz nieuczestniczącym w wymianie sektorem 
(N), w którym przeważają małe przedsiębiorstwa silnie zależne od finansowania 
przez banki15. Każdy z tych sektorów odmiennie reaguje na szoki, a kluczowe 
znaczenie we wzmacnianiu wahań odgrywa zmienność realnego kursu waluto-
wego. Co prawda sektor N rozwija się szybciej niż sektor T w okresie boomu, 
ale jednocześnie produkcja spada w nim dużo gwałtowniej w czasie kryzysu 
i znacznie dłużej trwa jej powrót do poziomu sprzed kryzysu. Między obydwo-
ma sektorami występują też dwie ważne różnice instytucjonalne: przedsiębior-

14 Por. M.J. Frey, Money, Interest, and Banking in Economic Development, The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, London 1995.

15 R. Ranciere, A. Tornell, F. Westermann, Crises and Growth: A Re-Evaluation, „NBER 
Working Papers” 2003, nr 10073, http://www.nber.org/papers/w10073.pdf?new_window=1 
[15.09.2010].



Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego... 91

stwa sektora N mają poważne trudności w egzekwowaniu kontraktów (jest to 
szczególnie wyraźne w sytuacji, gdy liberalizacji nie towarzyszą reformy praw-
ne i instytucjonalne), a kredytodawcy mają systemowe gwarancje budżetowe 
w przypadku niewypłacalności wywołanej kryzysem.

Autorzy postawili tezę, że mechanizm odpowiedzialny za odmienny prze-
bieg wahań w obydwu grupach krajów oparty jest na: sektorowej asymetrii 
w możliwościach finansowania, różnicach w stopniu egzekwowania kontrak-
tów oraz powiązaniu tej niedoskonałości rynku z gwarancjami budżetowymi dla 
przedsiębiorstw. Działanie tego mechanizmu tłumaczą w następujący sposób: 
trudności w egzekwowaniu kontraktów wywołują w powiązaniu z gwarancja-
mi budżetowymi ostre ograniczenia finansowe, co skłania kredytobiorców do 
podejmowania większego ryzyka (firmy chętniej podejmują bardziej ryzykow-
ne działalności, gdy mają gwarancję, że państwo pomoże im w razie trudności 
finansowych spowodowanych kryzysem), często w postaci niedopasowania wa-
lutowego (dług jest denominowany w walucie zagranicznej, natomiast strumień 
dochodów potrzebny do jego obsługi – w walucie krajowej). Wahania realnego 
kursu walutowego rozumianego jako relatywna cena dóbr T w kategoriach dóbr 
N intensyfikują zaburzenia. W takiej „gospodarce ryzyka” (Risk Economy) sil-
nie działa kanał kredytowy i prawdopodobne są silne boomy i załamania. Mimo 
cechującej ją kruchości finansowej i znacznych kosztów kryzysów, gospodarka 
ta osiąga w długim okresie lepsze rezultaty niż „gospodarka bezpieczna” (Safe 
Economy). Wynika to stąd, że podejmowanie ryzyka pozwala firmom o ograni-
czonym dostępie do finansowania (głównie z sektora N) pożyczać i inwestować 
więcej w okresach „normalnych”. Oznacza to również, że w przeszłości kryzysy 
musiały być stosunkowo rzadkie, ponieważ inaczej firmy w ogóle nie byłyby 
skłonne podejmować zwiększonego ryzyka. W sumie kumulatywny wzrost sek-
tora N spowodowany wyższymi inwestycjami w okresach „normalnych” jest 
wyższy od strat kapitałowych i niedoboru kredytu w czasie kryzysu. Przekłada 
się to na wyższy przeciętny długookresowy wzrost w całej gospodarce, ponie-
waż firmy sektora T korzystają z większego wolumenu potrzebnych im z sekto-
ra N półproduktów.

Powyższa analiza prowadzi do prostej konkluzji, że ogólnie w długim okre-
sie gospodarka podejmująca „większe ryzyko” ma szanse uzyskać wyższe tem-
po wzrostu16. Gospodarka poddana procesom liberalizacji sektora finansowego 
ma więc szanse uzyskać wyższe tempo wzrostu, choć w perspektywie krótko-
okresowej narażona jest na większe ryzyko wystąpienia kryzysów finansowych.

16 A. Wojtyna, Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy 
finansowe lat dziewięćdziesiątych, w: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim 
poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008, s. 114.
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3. Badania empiryczne dotyczące konsekwencji liberalizacji 
rynków finansowych dla kształtowania się dynamiki wzrostu 

gospodarczego oraz podatności gospodarki na kryzysy

Skutki liberalizacji sektora finansowego dla przebiegu procesów wzrostu 
oraz jej wpływu na stabilność gospodarki i podatność na występowanie kryzy-
sów stały się przedmiotem licznych badań empirycznych, które koncentrują się 
zasadniczo na 2 płaszczyznach. W literaturze dotyczącej kryzysów finansowych 
podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie, czy liberalizacja zwiększa praw-
dopodobieństwo wystąpienia kryzysów finansowych. Drugi nurt badań empi-
rycznych, szeroko rozpowszechniony w literaturze poświęconej problematyce 
wzrostu gospodarczego, dotyczy skutków liberalizacji dla kształtowania się 
długookresowego wzrostu gospodarczego.

Intensywny rozwój badań empirycznych zaobserwować można zwłaszcza 
po pojawieniu się „nowych” modeli wzrostu gospodarczego pozwalających 
uwzględniać wpływ systemu finansowego i instytucji na długookresowy wzrost 
gospodarczy17. Zróżnicowane metody zastosowane w badaniach ekonometrycz-
nych potwierdzają opinie formułowane przez część ekonomistów jeszcze na 
początku lat 70. XX w. (m.in. przez Shawa i McKinnona) o istotnym znacze-
niu stopnia liberalizacji rynków finansowych dla przebiegu procesów wzrostu. 
Ważną cechą nowszych badań jest wykorzystanie danych z poziomu mikro do-
tyczących wpływu reform systemu finansowego na zachowanie przedsiębiorstw. 
Badania te wykazują między innymi, że liberalizacja finansowa prowadzi do 
wzrostu finansowania efektywnych firm kosztem firm mniej efektywnych.

Wyniki badań Rousseau i Wachtela pozwoliły na sformułowanie wniosku, 
że istnieje ujemna i statystycznie istotna zależność pomiędzy restrykcjami fi-
nansowymi (utożsamianymi z występowaniem silnie ujemnych realnych stóp 
procentowych) a tempem wzrostu PKB. Oznacza to również, że fakt prowa-
dzenia przez władze poszczególnych państw polityki restrykcji finansowych 
stanowić może przynajmniej częściowe wytłumaczenie zróżnicowania tempa 
wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach18.

Ranciere, Tornell i Westermann poddali analizie dane z lat 1980−2002 
zgromadzone dla 63 krajów, próbując określić konsekwencje liberalizacji fi- 

17 P. Kawa, Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania, w: Oszczędności i rozpiętości 
dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 9−35.

18 P.L. Rousseau, P. Wachtel, Economic growth and financial depth: is the relationship extinct 
already? UNU/WIDER conference on Financial Sector Development for Growth and Poverty 
Reduction, Helsinki 2005, s. 13.
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nansowej dla kształtowania się procesów wzrostu oraz stabilności sektora fi-
nansowego. Liberalizację finansową autorzy ujęli w konwencji de jure, czyli 
jako formalnoprawny stopień otwarcia gospodarki kraju na międzynarodowe 
przepływy kapitału (korzystając ze zmiennej binarnej) oraz w wyrażeniu de 
facto, które uwzględnia moment przełamania trendu w przepływach kapitału 
i odzwierciedla rzeczywisty stopień otwarcia gospodarki danego kraju. Na pod-
stawie przeprowadzonych oszacowań i testów odporności uzyskanych równań 
regresji autorzy sformułowali następujące wnioski19:

 – liberalizacja finansowa pozytywnie wpływa na długookresowy wzrost 
gospodarczy (efekt bezpośredni), powodując zwiększenie jego tempa (o 1 punkt 
procentowy dla specyfikacji de jure oraz o 1,1 punktu dla liberalizacji określo-
nej de facto),

 – liberalizacja zwiększa ryzyko wystąpienia kryzysów bliźniaczych (kry-
zys bankowy i walutowy) o 1,93 punktu procentowego dla specyfikacji de jure 
oraz o 1,45 punktu dla specyfikacji de facto. Należy przy tym zaznaczyć, że 
w badanej próbie bezwarunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu 
wyniosło 2,3%. W świetle powyższych badań liberalizacja prowadzi zatem do 
podwojenia prawdopodobieństwa wystąpienia bliźniaczego kryzysu finanso-
wego,

 – wystąpienie kryzysu wiąże się z kosztami definiowanymi jako obniżka 
dynamiki produkcji (efekt pośredni liberalizacji). Kryzys prowadził do obni-
żenia stopy wzrostu gospodarczego o 0,14 punktu procentowego w przypadku 
indeksu de jure oraz 0,19 punktu w przypadku indeksu de facto,

 – w ujęciu netto prowzrostowy wpływ liberalizacji istotnie przeważał nad 
kosztami wystąpienia ewentualnego kryzysu. Liberalizacja prowadziła do pod-
niesienia stopy wzrostu o 0,86 punktu dla specyfikacji de jure oraz o 0,91 dla 
specyfikacji de facto,

 – spośród czynników, które przyczyniały się do zwiększenia prawdopodo-
bieństwa wybuchu kryzysu finansowego, najsilniej oddziaływały: zbyt mocna 
waluta, inflacja i stopień otwarcia gospodarki,

 – w grupie 63 badanych krajów, w przypadku 4 z nich (Argentyna, Bra-
zylia, Izrael i Meksyk) przeprowadzenie liberalizacji wiązało się ze spadkiem 
prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, głównie na skutek udanej dezin- 
flacji,

 – ogólnie kryzysy pojawiały się stosunkowo rzadko, co w połączeniu z po-
prawą dostępu do finansowania zewnętrznego spowodowało, że po liberalizacji 
jej efekt bezpośredni zdecydowanie przeważał nad pośrednim.

19 Por. R. Ranciere, A. Tornell, F. Westermann, Decomposing the Effects of Financial Liberali-
zation: Crises vs. Growth, „NBER Working Papers” 2006, nr 12806, s. 3336−3342.
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4. Podsumowanie

Przedstawione powyżej argumenty natury teoretycznej i wyniki badań empi-
rycznych nie oznaczają zapewne, że rządy i banki centralne zrezygnują z jakie-
gokolwiek oddziaływania regulacyjnego w stosunku do systemów finansowych. 
Zdaniem Stiglitza konieczność ingerowania w systemy finansowe wynika cho-
ciażby z nie zawsze jeszcze pozytywnego ich oddziaływania na sferę realną oraz 
z niedoskonałości rynków finansowych, pośród których wymienić można 20:

 – niewystarczający monitoring instytucji finansowych pod kątem oceny ich 
wypłacalności oraz jakości zarządzania aktywami, co wiąże się z ryzykiem i opła-
calnością powierzania im zasobów finansowych (dalszą implikacją może być spa-
dek wolumenu inwestycji w gospodarce),

 – niezadowalające tworzenie dodatnich efektów zewnętrznych przez same 
rynki w zakresie monitoringu, selekcji przedsięwzięć i podmiotów je realizują-
cych,

 – brak mechanizmów chroniących rynki przed destrukcją systemu finanso-
wego i zapobiegających negatywnym efektom zewnętrznym tego typu zagrożeń,

 – niedostateczny rozwój rynków w sensie braku lub niewystarczającej po-
daży pewnych usług (np. mechanizmów dystrybucji ryzyka, oferowania kon-
traktów długoterminowych) oraz ich wady na tle zjawisk negatywnego wyboru, 
racjonowania kredytów oraz zagrożeń związanych z „pokusą nadużycia” (moral 
hazard),

 – brak konkurencji doskonałej w sektorze bankowym,
 – nieefektywność alokacji kapitału w sensie nawet ograniczonej optymal-

ności Pareto jako wyraz asymetrii informacyjnej, braku spójności rynków oraz 
rozbieżności pomiędzy optymalnością społeczną i prywatną,

 – rynki i instytucje finansowe mogą mieć przewagę informacyjną nad swo-
imi klientami, co różnicuje warunki wzajemnej gry i może przyczynić się do 
zmniejszenia zaufania inwestorów.

Z przedstawionych niedoskonałości rynków finansowych wynika zatem uza-
sadnienie dla ingerencji administracyjnych w postaci uregulowań wyprzedzają-
cych oraz działań nadzorczych i kontrolnych sprawowanych nad instytucjami 
finansowymi. Zasadność takich działań wynika choćby z faktu, że o ile wzrost 
systemu finansowego jest zjawiskiem korzystnym w długim okresie, o tyle 
w krótkim horyzoncie czasowym ekspansja kredytowa przekroczyć może zasoby 
zgromadzonych doświadczeń i informacji w tym systemie, co sprzyja wystąpie-
niu kryzysu finansowego. Również zbyt szerokie otwarcie na międzynarodowe 
przepływy kapitałowe dokonane bez odpowiedniego zabezpieczenia systemu fi-

20 J. Stiglitz, dz. cyt., s. 19−61.
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nansowego przed ewentualnymi skutkami liberalizacji, tworzy korzystne warunki 
do wystąpienia kryzysu. Proces otwierania się gospodarek na przyjęcia kapitału 
zagranicznego powinien więc stanowić logiczną, rozłożoną w czasie sekwencję 
decyzji rządu oraz władz monetarnych uwarunkowaną umacnianiem się bezpie-
czeństwa systemu finansowego.
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Streszczenie. Zapaść na rynkach finansowych, która zaatakowała sektor finansowy w USA 
w roku 2008, szybko rozprzestrzeniała się na kraje europejskie i spowodowała, że wiele firm na ca-
łym świecie czynnie zaangażowanych w instrumenty pochodne, dłużne czy też kapitałowe w krót-
kim czasie dotkliwie odczuło skutki zmian ich cen. Zmiany wartości posiadanych aktywów finanso-
wych negatywnie wpłynęły na wynik finansowy i płynność finansową, a w skrajnych przypadkach 
przyczyniły się do bankructwa. Rodzi się zatem pytanie, czy hedging jako forma zarządzania ryzy-
kiem finansowym spełniać będzie w przyszłości dotychczasową rolę. W artykule poruszony został 
problem wpływu na wynik finansowy transakcji gospodarczych, których ostateczna wartość uza-
leżniona jest od czynników rynkowych. Omówiono również możliwości, które ma do dyspozycji 
jednostka gospodarcza, by zabezpieczyć swój wynik finansowy przed nadmierną fluktuacją.

Słowa kluczowe: ryzyko finansowe, hedging, transakcje zabezpieczające

1. Wprowadzenie

Zapaść na rynkach finansowych, która zaatakowała sektor finansowy w USA 
w roku 2008 szybko rozprzestrzeniała się na kraje europejskie, powodując, że 
wiele firm na całym świecie czynnie zaangażowanych w instrumenty pochodne, 
instrumenty dłużne czy też kapitałowe w krótkim czasie dotkliwie odczuło skutki 
zmian ich cen. Polski rynek finansowy również doświadczył skutków wstrząsu 
na światowych rynkach finansowych. Po dynamicznej zmianie trendu w noto-
waniach PLN względem USD, CHF oraz EUR okazało się, że straty polskich 
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firm z tytułu posiadanych opcji walutowych mogą doprowadzić je do bankruc-
twa. W transakcje z udziałem opcji angażowali się głównie eksporterzy, chcąc 
uchronić się przed umacniającym się PLN. Ustalając zabezpieczenie, nie wzięli 
oni jednak pod uwagę możliwości aż tak dynamicznego osłabienia naszej waluty. 
Pojawiło się określenie „toksyczne opcje walutowe” stawiające te instrumenty 
w złym świetle. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w transakcjach zabez-
pieczających ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Przeciwnicy z regu-
ły uważają, że transakcje terminowe samie w sobie obarczone są ryzykiem, więc 
bezsensowna jest zamiana jednego ryzyka na drugie. Zwolennicy takich działań 
mimo różnorodnych zawirowań na rynkach finansowych z udziałem instrumen-
tów pochodnych nie wyobrażają sobie zarządzania ryzykiem bez ich zastosowa-
nia. Stając w obronie instrumentów pochodnych, można przytoczyć maksymę: 
„nie wiń młotka za to, że uderzyłeś się nim w palec”1. Mimo świadomości, że 
przyczyny kryzysów finansowych nie leżą w istocie instrumentów pochodnych, 
a jedynie w ich nieumiejętnym stosowaniu rodzi się pytanie, czy instrumenty po-
chodne będą w przyszłości odgrywać dotychczasową rolę w zarządzaniu ryzy-
kiem finansowym.

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problematykę wykorzystania 
transakcji hedgingowych i opracowywania strategii zabezpieczających w zarzą-
dzaniu ryzykiem finansowym.

2. Istota zarządzania ryzykiem finansowym  
w jednostkach gospodarczych

Ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Jed-
nostka gospodarcza podejmując zdywersyfikowane działania, nie jest pewna wy-
ników swojej działalności. Działanie w warunkach ryzyka z uwagi na nieznaną 
przyszłość oznacza podejmowanie decyzji w sytuacji braku kompletnych infor-
macji2. Oskar Lange definiuje ryzyko jako niepewność przewidywania zdarzeń 
z przyszłości wynikającą z faktu niedokładności i niepełności metod statystycz-
nych zastosowanych do szacowania przyszłości3.

Zarządzanie ryzykiem finansowym zdefiniować można jako: „projektowanie 
i wdrażanie struktury czasowej przepływów pieniężnych w danej instytucji w celu 

1 T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 
2004, s. 101.

2 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 
2008, s. 49.

3 I. Wojciechowski, Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające 
ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 11.
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osiągnięcia pożądanego poziomu ryzyka”4. Z definicji tej wynika, że zarządzenie 
ryzykiem jest procesem realizowanym indywidualnie przez dany podmiot. Proces 
ten prowadzić powinien do minimalizacji ryzyka, a przede wszystkim do osiągnię-
cia takiego poziomu, który jest akceptowalny z punktu widzenia realizowanych 
celów danego podmiotu. Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest zarówno 
poprawa wyników finansowych firmy, jak również zapewnienie takich warunków, 
w których sytuacja firmy nie przynosiłaby większych strat niż założono.

Zarządzanie ryzykiem dotyczy rozpoznania rodzaju ryzyka, z jakim firma 
może mieć do czynienia w trakcie prowadzenia swojej działalności, jego kontrola 
i pomiar5. Warto przy tym zauważyć, że współcześnie ochrona przed ryzykiem 
ustępuje podejściu zakładającemu świadome przyjmowanie ryzyka polegającego 
na ocenie i wycenie. Przyjmowane ryzyko, główne źródło zysku ponoszone jest 
w obszarze właściwym dla przedmiotu działalności przedsiębiorcy (np. kredyto-
we w przypadku banku, biznesowe dla producenta). Nie zwalnia to jednak z obo-
wiązku profesjonalnego zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka. Zarządzanie 
ryzykiem to przedsięwzięcie systematyczne i długofalowe mające na celu plano-
wą i celową analizę oraz sterowanie poszczególnymi rodzajami ryzyka przez kon-
trolę przedsięwzięć. Proces zarządzania ryzykiem powinien opierać się na spójnej 
strategii i zbiorze procedur zaakceptowanych przez władze spółki6.

W zarządzaniu ryzykiem wyodrębnić można kilka etapów:
1) identyfikacja obszarów występowania ryzyka oraz jego ocena,
2) sterowanie ryzykiem,
3) kontrolowanie prawidłowości przeprowadzonych operacji zabezpieczają-

cych pod względem formalnym i merytorycznym,
4) ocena efektywności zastosowanych strategii zabezpieczających.
Gdy dokonuje się identyfikacji obszarów występowania ryzyka oraz jego 

oceny, punktem wyjścia jest określenie, jakimi rodzajami ryzyka i w jakim za-
kresie zagrożony jest podmiot gospodarczy. Wymaga to m.in. przeglądu obsza-
rów działalności danej jednostki, określenie, w jakim stopniu sytuacja wewnętrz-
na i zewnętrzna mogą oddziaływać na realizację założonych celów. Istoty jest 
wybór odpowiedniej metody oceny ryzyka. Najczęściej stosowane są proste lub 
bardziej zaawansowane modele matematyczne. Sterowanie ryzykiem polega na 
podejmowaniu przedsięwzięć mających na celu minimalizację ryzyka. Działanie 
to polegać może na oddziaływaniu na przyczyny występowania ryzyka (np. nie 
angażowanie się w ryzykowne transakcje, analiza wiarygodności kontrahentów, 
zastosowanie hedgingu przez tworzenie przeciwstawnej pozycji do już otwartej), 

4 K. Jajuga, Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, „Rynek Terminowy” 1999, 
nr 3−5, s. 63.

5 W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003, s. 149.
6 J. Grzywacz, Finansowe instrumenty pochodne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 2009, s.149.
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jaki i oddziaływanie na skutki wystąpienia ryzyka przez zmniejszanie negatyw-
nych wpływów zdarzeń, które są niezależne od jednostki.

Kolejny etap polegający na kontroli prawidłowości przeprowadzonych ope-
racji zabezpieczających pod względem formalnym i merytorycznym ma na celu 
zbadanie efektywności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie ograniczania 
ryzyka. Kontrola powinna obejmować m.in.:

 – ocenę metod analizy z punktu widzenia dokładności,
 – ocenę zastosowanych instrumentów z punktu widzenia poniesionych kosz-

tów i osiągniętych korzyści,
 – ocenę integracji systemu pomiaru z systemem rachunkowości,
 – ocenę przejrzystości systemu dla osób podejmujących decyzję.

Ważnym etapem zarządzania ryzykiem jest ocena efektywności stosowanych 
strategii zabezpieczających (hedgingowych). Jednostka wybiera metodę oceny 
skuteczności zabezpieczenia, zależy ona od przyjętej przez jednostkę strategii za-
rządzania ryzykiem. Należy jednak pamiętać, że rosnący stopień skomplikowania 
metod oceny efektywności podejmowanych działań wymagających uwzględnie-
nia coraz większej liczby zmiennych oraz coraz bardziej złożone warunki go-
spodarowania7 wymagają rozważenia argumentów za i przeciw wyborowi danej 
strategii zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym.

Skonstruowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem finansowym 
w jednostce gospodarczej pozwala na uniezależnienie (przynajmniej częściowe) 
wyniku finansowego, wartości bilansowej posiadanego majątku, struktury prze-
pływów pieniężnych od zmian na rynkach finansowych. Dzięki takiemu syste-
mowi przedsiębiorstwo może także dokładniej planować przyszłe projekty inwe-
stycyjne przez zagwarantowanie sobie konkretnych cen środków produkcji oraz 
kosztu pieniądza.

3.  Hedging a spekulacja

Istnienie ryzyka wymusza na podmiotach gospodarczych poszukiwanie no-
wych rozwiązań, które pozwolą skutecznie oddziaływać na związane z nim zagro-
żenia. Od lat 70. XX w. najczęściej wykorzystywane w transakcjach zabezpiecza-
jących ryzyko finansowe są instrumenty pochodne. Transakcje hedgingowe, zwane 
transakcjami zabezpieczającymi, to zajęcie pozycji na rynku terminowym, która 
jest odwrotna w stosunku do pozycji zajmowanej na rynku natychmiastowym, dzię-
ki czemu potencjalne straty wynikające z jednej z nich, zostaną w mniejszym lub 

7 W. Rudny, Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
AE Katowice, Katowice 2009, s. 33.



Kryzys na rynkach finansowych a rola transakcji zabezpieczających... 101

większym stopniu zrównoważone przez zyski osiągnięte na drugiej pozycji. Cel 
zabezpieczenia wiąże się z obawą przed niekorzystnymi zmianami cen instrumen-
tów bazowych takich jak: towary, surowce, papiery wartościowe, stopy procentowe, 
kursy walut. Działaniem przeciwnym do hedgingu jest spekulacja. Spekulant za-
kłada, że jego prognozy względem przyszłych zmian na rynku są lepsze niż innych 
inwestorów. Celem działań spekulanta jest dążenie do osiągnięcia jak największego 
zysku, godząc się na przyjęcie ryzyka, którego większość inwestorów chce uniknąć.

Hedging jest ciągiem nieprzerwanych działań, które tworzą określony proces 
składający się z określonych etapów, do których zaliczyć możemy8:

1) opracowanie strategii zabezpieczającej – jest to etap będący odpowiedzią 
na wcześniejsze etapy związane z zarządzaniem ryzykiem w firmie, czyli iden-
tyfikacją ryzyka i oszacowaniem jego wielkości. Strategia uwzględniać powin-
na nie tylko przyjęte prognozy zmian określonych czynników rynkowych, ale 
zapewnić odpowiedni poziom finansowania inwestycji i bieżącej działalności, 
co nie jest możliwe przy pełnej ekspozycji przychodów firmy na zmienność cen 
czy też innych czynników rynkowych. Podjęcie decyzji dotyczącej wprowadze-
nia określonej strategii poprzedzone jest wielowariantową analizą wrażliwości 
przychodów na zmienność czynników rynkowych i możliwy rozwój sytuacji na 
rynkach finansowych w przyszłości. Realizacja wymienionych celów możliwa 
jest do osiągnięcia przez zastosowanie różnych instrumentów i technik zabez-
pieczających:

2) monitoring – jest to stały dostęp do informacji dotyczących aktualnej eks-
pozycji na ryzyko, rozmiarów zysków lub strat na pozycjach zajętych w trans-
akcjach z udziałem instrumentów pochodnych. Pozwala to na ustalenie, w jaki 
sposób bieżąca sytuacja w transakcjach zabezpieczających odbiega od sytuacji 
prognozowanej,

3) dostosowanie strategii hedgingowych – wcześniejszy etap dostarcza in-
formacji, czy istnieje potrzeba zmiany strategii w trakcie jej trwania. Na decyzje 
o zmianie strategii mogą wpłynąć m.in.:

a) zmiany pierwotnej ekspozycji na ryzyko (np. gdy spadnie sprzedaż w wa-
lutach obcych, wielkość walutowej ekspozycji będzie różna do zabezpieczanej),

b) zmiany zarządu firmy, co może zróżnicować podejście do ryzyka,
c) zmiany stóp procentowych – mogą wpłynąć na całą gospodarkę, a tym sa-

mym zmienić ekspozycję firmy na ryzyko, jak również na atrakcyjność poszcze-
gólnych instrumentów wykorzystanych w strategii,

d) zamiany prognoz co do kształtowania się warunków rynkowych,
e) zmiany płynności poszczególnych kontraktów terminowych lub innych 

wykorzystanych instrumentów,

8 J. Romanowski, Doświadczenie przedsiębiorstw działających na rynkach towarowych, „Ry-
nek Terminowy” 1999, nr 3−5, s. 15.
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4) ocena hedgingu – polega na zmierzeniu jego efektywności, czyli spraw-
dzeniu, w jakim stopniu zmiana wartości pozycji zabezpieczanej odzwierciedlona 
została w zmianie pozycji zabezpieczanej. W żadnym wypadku nie należy oce-
niać oddzielnie wyników finansowych z operacji zabezpieczających w oderwaniu 
od przychodów osiąganych w rzeczywistych transakcjach sprzedaży ze względu 
na to, że głównym celem hedgingu nie jest osiąganie dodatkowych wyników fi-
nansowych, lecz minimalizacja ryzyka.

Ostatnia z wymienionych zasad dotycząca minimalizacji ryzyka w ostatnich 
2 latach zapomniana została przez wielu polskich menedżerów. Jak wiadomo 
dla eksporterów podstawowym ryzykiem jest zagrożenie spadkiem kursu walu-
ty obcej, w której rozliczają sprzedaż swoich produktów lub usług. Część eks-
porterów pod wpływem doradców bankowych zawierała transakcje na kwoty 
o wiele wyższe niż przyszłe przychody, które pierwotnie miały zostać zabezpie-
czone przez transakcje z udziałem opcji walutowych. Zatem zawarte transakcje 
nie miały charakteru transakcji zabezpieczających tylko transakcji spekulacyj-
nych. Dopóki wartość PLN w stosunku do waluty obcej rosła, przynosiło to 
wymierne korzyści dla eksporterów, ale w momencie odwrócenia się trendu, 
znaleźli się oni w bardzo trudnej sytuacji.

W roku 2008 ze względu na sytuację na rynku opcji walutowych Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła działania mające na celu uzyskanie infor-
macji na temat przyczyn strat, jakie poniosły przedsiębiorstwa w wyniku zaan-
gażowania się w instrumenty pochodne. Z przeprowadzonej przez KNF analizy 
danych wynikało między innymi, że9:

1) część transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych przez pod-
mioty niefinansowe miała charakter spekulacyjny – zawieranie przez firmy 
transakcji o nominale przewyższającym ich przychody z eksportu doprowadziło 
do powstania znacznego zobowiązania wobec banków,

2) stosowane przez banki metody gromadzenia i weryfikacji informacji 
w zakresie kryteriów uwzględnianych przy akceptacji limitów ekspozycji – na-
turalnej ekspozycji i poziomu zaangażowania w transakcje pochodne w innych 
bankach nie były w pełni skuteczne,

3) analiza niekorzystnych scenariuszy ryzyka kursu walutowego (stress te-
sty) była niewystarczająca zarówno w bankach, jak i po stronie przedsiębiorstw.

Jak wynika z powyższej analizy, odpowiedzialność za narażanie się jedno-
stek gospodarczych na zbyt duże ryzyko, a w konsekwencji za poniesione z tego 
tytułu straty spoczywała w dużej mierze na zarządach spółek, które zezwoliły 
na zawieranie transakcji spekulacyjnych bez dostatecznego oszacowania i po-
miaru ryzyka.

9 Komunikat KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu walutowych instrumentów 
pochodnych na banki i spółki publiczne.
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4. Pozytywne doświadczenia w zakresie  
transakcji zabezpieczających

Strategia zarządzania ryzykiem powinna opierać się na określonej koncepcji 
ujętej w zbiór określonych zasad. Do najważniejszych zasad, które muszą być 
przestrzegane i uwzględniane w strategii zarządzania ryzykiem, zaliczyć można:10

1) kompleksową strategię pomiaru ryzyka oraz podejście do ryzyka rynko-
wego ogółem, a nie wyłącznie do jego poszczególnych elementów,

2) szczegółowe przepisy wewnętrzne dotyczące dopuszczalności utrzymania 
otwartych pozycji w celach spekulacyjnych,

3) dywersyfikację stosowanych instrumentów zabezpieczających,
4) bieżący monitoring sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej spółki w celu wła-

ściwej oceny w momencie budowania pozycji zabezpieczającej,
5) wskazanie osób odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i zarządzanie nim,
6) określenie częstotliwości oceny efektywności zabezpieczenia oraz metod 

weryfikacji wyceny instrumentów pochodnych,
7) określenie limitów oraz procedur transakcji.
Analizując materiały udostępnione prze Spółkę X11, która aktywnie zarządza 

ryzykiem, na które jest narażona, stwierdzić można, że przyjęta polityka zarzą-
dzania ryzykiem rynkowym w pełni realizowała wymienione zasady.

Głównymi ryzykami finansowymi, na które narażona jest Spółka są: ryzyka 
rynkowe (ryzyko cenowe, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych), ryzyko 
płynności, ryzyko kredytowe. Działania spółki nastawione są na unikanie niepo-
trzebnych ryzyk oraz ograniczanie zagrożeń związanych z podstawową działalno-
ścią, co uzyskuje przez wykorzystanie transakcji zabezpieczających. Odpowied-
nia polityka, struktura organizacyjna oraz przyjęte procedury wspierają proces 
zarządzania ryzykiem.

Główną techniką zarządzania ryzykiem rynkowym są strategie zabezpiecza-
jące wykorzystujące instrumenty pochodne. Wszystkie strategie zabezpieczające, 
jak również wybór tej preferowanej, muszą uwzględniać następujące czynniki:

 – aktualne i prognozowane warunki rynkowe,
 – sytuację wewnętrzną spółki,
 – właściwe instrumenty i koszty zabezpieczenia.

Spółka X stosuje tylko te instrumenty, które można wycenić z zastosowa-
niem standardowych modeli wyceny dla danego instrumentu, biorąc również 
pod uwagę możliwość jego zbycia bez znacznej utraty wartości u innego kon-
trahenta niż ten, z którym pierwotnie została zawarta transakcja. Dokonując 

10 Por.: J. Grzywacz, Finansowe instrumenty..., dz. cyt., s. 151.
11 Spółka X jest spółką giełdową, udostępniając dokumentację do celów badawczych zastrzegła 

sobie pełną anonimowość.
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wyceny rynkowej danego instrumentu, Spółka korzysta z danych uzyskanych 
z wiodących na danym rynku banków oraz firm brokerskich lub serwisów in-
formacyjnych.

W ramach struktury organizacyjnej jednostki wyodrębniony jest Departa-
ment Zabezpieczeń, którego głównym zadaniem jest przedstawienie propozycji 
dotyczące realizacji strategii zabezpieczeń w ramach przyjętej przez spółkę po-
lityki zarządzania ryzykiem. W ramach Departamentu prowadzony jest bieżący 
monitoring rynku, przygotowywane są propozycje odpowiednich strategii za-
bezpieczających przy wykorzystaniu dostępnych na rynku instrumentów finan-
sowych. Prowadzony jest też pomiar ryzyka rynkowego, na jakie narażona jest 
spółka. Wyodrębniono też niezależną komórkę, której zadaniem jest kontrola 
procesu zrządzania ryzykiem rymkowym, by wykryć i wyeliminować ewentu-
alne nieprawidłowości.

Spółka w ramach przyjętej strategii zarządzania ryzykiem dopuszcza sto-
sowanie poniższych instrumentów: kontrakty swap, kontrakty forward, futures, 
kontrakty opcyjne, struktury złożone z wyżej wymienionych instrumentów. Wy-
korzystywane instrumenty mogą mieć charakter standaryzowany (instrumenty 
będące w obrocie giełdowym), jak i charakter niestandaryzowany (instrumenty 
będące w obrocie na rynku pozagiełdowym). Skuteczność zabezpieczenia podle-
ga ciągłej ocenie i monitorowaniu.

Ważnym elementem procesu zarządzania w Spółce X są symulacje oraz kal-
kulowanie miar ryzyka. Wykorzystywane miary ryzyka to modele matematyczno-
-statystyczne bazujące zarówno na historycznych, jak i bieżących danych rynko-
wych dotyczących czynników ryzyka oraz uwzględniające aktualną ekspozycję 
Spółki X na ryzyko rynkowe. Jedną z miar ryzyka wykorzystywanych w procesie 
zarządzania ryzykiem rynkowym jest miara EaR − Earnings at Risk (zysk brutto 
narażony na ryzyko). Miara EaR umożliwia kalkulację zysku brutto z uwzględ-
nieniem wpływu zmian między innymi cen rynkowych czy też kursów waluto-
wych w kontekście planów budżetowych. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie 
transakcji zabezpieczających Spółka wykorzystuje modele matematyczno-staty-
styczne jedynie jako narzędzie pomocnicze, mając na uwadze fakt, że żadna miara 
ryzyka nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić rzeczywistości.

Po zgromadzeniu właściwych danych sporządzane są propozycje zabezpie-
czenia. Tabele 1, 2 i 3 prezentują wybrane strategie zabezpieczenia na rynku wa-
lutowym dla okresów półrocznych przygotowane przez Spółkę X dla transakcji 
walutowych.

Możliwości zabezpieczenia kursu walutowego opracowane zostały przy 
uwzględnieniu aktualnej dla danego okresu sytuacji rynkowej oraz kursu refe-
rencyjnego wynoszącego 3,33 USD/PLN. Strategie analizowane są przy moni-
toringu zagrożenia Spółki X ryzykiem walutowym, analizując przy tym koszty 
wdrożenia każdej ze strategii oraz prawdopodobieństwo ich wykonania. Dla 
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proponowanych strategii opracowywane są analizy finansowe, których celem 
jest porównanie proponowanych strategii, prezentując przepływy pieniężne 
z nimi związane.

Tabela 1. Sprzedaż terminowa na II półrocze w roku T i w I półroczu roku T + 1

Okres 
zabezpieczenia

Cena wykonania
(USD/PLN)

Nominał 
miesięczny

(w tys. USD)

Łączny nominał  
(w tys. USD)

Łączny koszt 
(w USD)

II półrocze roku T 3,3440 1000 6000 0

I półrocze roku T + 1 3,3525 1000 6000 0

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dokumenty wewnętrzne Spółki X.

Tabela 2. Strategia COLLAR na II półrocze w roku T i I półrocze roku T + 1 (strike 3,15)

Okres 
zabezpieczenia

Cena 
wykonania
Opcji put
Minimum

(USD/PLN)

Cena 
wykonania
Opcji call
Minimum

(USD/PLN)

Nominał 
miesięczny 

(w tys. USD)

Łączny 
nominał 

(w tys. USD)

Łączny koszt 
(w USD)

II półrocze roku T 3,1500 3,5800 1000 6000 0

I półrocze roku T + 1 3,1500 3,6120 1000 6000 0

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dokumenty wewnętrzne Spółki X.

Tabela 3. Zakup opcji put ATM II półrocze w roku T i I półrocze roku T + 1 (strike 3,25)

Okres 
zabezpieczenia

Cena 
wykonania
Opcji put
Minimum

(USD/PLN)

Nominał 
miesięczny 

(w tys. USD)

Koszt 
zakupu opcji 
miesięczny 
(w PLN)

Łączny 
nominał 

(w tys. USD)

Łączny koszt  
(w USD)

II półrocze roku T 3,2000 1000 6000 6000 545 300

I półrocze roku T + 1 3,2000 1000 6000 6000 842 200

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dokumenty wewnętrzne Spółki X.

Do analiz dołącza się informacje o aktualnej pozycji zabezpieczającej. Tabela 4 
prezentuje pozycje instrumentach pochodnych Spółki X w analizowanym okresie 
na rynku walutowym.



Krystyna Barczyk106

Spółka korzystała z instrumentów opcyjnych (opcje europejskie), w tym 
z opcji sprzedaży, strategii korytarz oraz strategii put producencki. Put produ-
cencki skonstruowany jest z dwóch opcji: zakupionej od brokera opcji sprzedaży 
put z określonym w kontrakcie poziomem wykonania oraz wystawionej przez 
Spółkę opcji kupna call z określonym w kontrakcie poziomem wykonania (który 
uzależniony jest od ceny opcji put, wchodzącej w skład strategii zerokosztowej).

Tabela 4. Pozycja zabezpieczająca Spółki X na rynku walutowym

Okres Instrument Nominał 
(mln USD)

Kurs 
wykonania 
(USD/PLN)

Średnioważony 
poziom premii 

(PLN za  
1 USD)

Efektywny 
kurs zabez-
pieczenia 

(USD/PLN)

I połowa 
2010

Put producencki
Kupno opcji sprzedaży
Kupno opcji sprzedaży

60
60

180

3,000
2,600
2,550

  8,37%
−0,0692
−0,0681

̶     
2,5308
2,4819

Razem 300 ̶ ̶ ̶

II połowa 
2010

Put producencki
Kupno opcji sprzedaży
Kupno opcji sprzedaży

60
60

180

3,000
2,600
2,550

  8,37%
−0,0692
−0,0681

̶
2,5308
2,4819

Razem 300 ̶ ̶ ̶

Suma 2010 rok 600 ̶ ̶ ̶

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF za okres od 1.01.2009 r. do 
31.12.2009 r.

W 2010 r. Spółka X posiadała pozycję zabezpieczającą o wartości 600 mln USD. 
Poziom zabezpieczenia zależny był od ustalonych limitów zabezpieczenia. Dla 
transakcji walutowych limit zabezpieczenia uzależniony był od zakładanej przez 
spółkę wielkości przychodów walutowych. W roku 2010 wyniósł on 70% wielko-
ści miesięcznych przychodów walutowych ze sprzedaży produktów. Pamiętając, że 
spółka stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym przy 
konstruowaniu strategii zabezpieczających, wdrażane strategie mogą równocześnie 
zabezpieczać ryzyko na rynku walutowym, jak i ryzyko na rynku towarowym.

Korzyści jak również poniesione straty w zakresie stosowanych przez Spółkę X 
strategii zabezpieczających mają swoje odzwierciedlenie m.in. w wyniku finan-
sowym. Tabela 5 prezentuje wpływ, jaki miały instrumenty pochodne na wartość 
wyniku finansowego w trzech kolejnych latach 2007−2009.
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Tabela 5. Wpływ instrumentów pochodnych na wynik finansowy Spółki X w latach 2007−2009

Wyszczególnienie

Za okres od
1.01.09 r.

do 31.12.09 r. 
 (w tys. PLN)

Za okres od
1.01.08 r.

do 31.12.08 r.  
(w tys. PLN)

Za okres od 
1.01.07 r.

do 31.12.07 r.  
(w tys. PLN)

Wpływ na przychody ze sprzedaży (433 187) (579 991) (435 533)

Wpływ na pozostałą działalność operacyjną (538 637) (212 001) (313 147)

Wpływ instrumentów pochodnych na wynik 
okresu, łącznie:

(105 450) )367 990) (748 680)

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF za okres od 1.01.2008 r. do 
31.12.2008 r. i od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Jak wynika z informacji ujętych w Tabeli 5, wynik na instrumentach po-
chodnych w kolejnych latach ukształtował się odpowiednio na poziomie:  
748 680 tys. PLN w roku 2007, w 2008 r. 367 990 tys. PLN oraz w 2009 r.  
105 450 tys. PLN. W obszarze wyniku na zasadniczej działalności Spółki X 
transakcje zabezpieczające mają wartość dodatnią, za wyjątkiem roku 2007. 
Wartości ujemne wykazane w obszarze pozostałej działalności operacyjnej 
wynikają między innymi z wyceny transakcji zabezpieczających, głównie ze 
zmiany wartości czasowej opcji, które zostaną rozliczone w przyszłym okresie 
(wynika to z przyjętych zasad rachunkowości zabezpieczeń zgodnych z MSSF). 
Wartość czasowa opcji od dnia sporządzania sprawozdania do dnia rozliczenia 
ulegnie zmianie, a zatem nie koniecznie przyniesie ona w konsekwencji straty 
na transakcji.

W 2008 r. w stosunku do roku poprzedniego mamy zdecydowaną poprawę, 
wynik na instrumentach pochodnych ukształtował się na poziomie 367 990 tys. 
PLN. Pozostałe koszty operacyjne z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 
wyniosły 112 426 tys. PLN, zaś z tytułu realizacji instrumentów pochodnych od-
powiednio 99 575 tys. PLN. Korekta pozostałej wartości kosztów wynikała ze 
zmiany wartości czasowej opcji, które rozliczone zostaną w przyszłym okresie.

W roku 2009 wynik na instrumentach pochodnych ukształtował się na po-
ziomie 105 450 tys. PLN, lecz w wyniku efektywnego zabezpieczenia nastąpi-
ła dodatnia korekta przychodów ze sprzedaży. Strata z tytułu wyceny wyniosła  
345 854 tys. PLN, z tytułu realizacji 192 783 tys. PLN, pozostała wartość podob-
nie jak w latach poprzednich wynikała ze zmiany wartości czasowej opcji.

Wartości ujęte w wyniku finansowym przynoszą jednostce zarówno przycho-
dy, jak i koszty. Spółka X jednak wdraża strategie zabezpieczające z wykorzy-
staniem instrumentów pochodnych konsekwentnie, co pozwala na stwierdzenie, 
że mimo zróżnicowanych wyników ostateczna ocena stosownych rozwiązań jest 
pozytywna z punktu widzenia jednostki gospodarczej.
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5. Podsumowanie

Opisane zasady zarządzania ryzykiem stosowane przez Spółkę X są zgodne 
z ogólnymi zasadami zarządzania ryzykiem finansowym. Hedging stosowany 
przez Spółkę X jest ciągiem określonych działań wpisanych w realizowaną przez 
spółkę strategię zarządzania rykiem finansowym.

Ze względu na kryzys finansowy podejście do instrumentów pochodnych 
w wielu podmiotach gospodarczych powinno być ostrożniejsze, stosowane stra-
tegie winny być poparte wnikliwą analizą rynku, by nie popełnić błędów, które 
wiele podmiotów postawiło w trudnej sytuacji finansowej.

Należy podkreślić, że ciągły rozwój rynku instrumentów pochodnych po-
twierdza tezę, że instrumenty te są niezbędne w zarządzaniu ryzykiem w jednost-
kach gospodarczych, a ich właściwe wykorzystanie zależy w dużej mierze od 
wiedzy i umiejętności człowieka.
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1. Wprowadzenie

Rynki finansowe odczuły wybuch i przebieg globalnego kryzysu finansowe-
go. W szczególności banki musiały zmierzyć się z nową, trudną sytuacją rynko-
wą. Krajobraz na rynku bankowym wyraźnie się zmienił i nadal zmienia swój 
kształt. Jedne banki zakończyły działalność, znikając z areny finansów między-
narodowych, inne stały się instytucjami państwowymi. Część banków podjęła 

* Zaprezentowane w artykule rozważania stanowią wyraz przemyśleń autorki i nie są stano-
wiskiem banku.
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decyzję o połączeniu z innymi, część − zmuszona została do działań zmierza-
jących do wydzielenia pewnych działów ze swoich struktur. Na szczeblu krajo-
wym, jak również międzynarodowym poczynione zostały działania zmierzające 
do zaostrzenia regulacji bankowych, zwiększenia zaangażowania rządów w dzia-
łalność banków, a także do wzrostu poziomu ich kapitałów własnych. Ranking 
instytucji kredytowych o największych aktywach, kapitałach własnych czy wy-
pracowanych zyskach zmienił się w ciągu ostatnich lat.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunku zmian w europejskiej banko-
wości. Punktem wyjścia, a zarazem tłem dalszych rozważań, jest analiza zmian 
dokonujących się w ostatnich kilkudziesięciu latach na globalnej scenie banko-
wej. Charakterystyka banków w ujęciu globalnym pozwoliła na przeprowadzenie 
badań nad bankami europejskimi. Okres przeprowadzonej analizy obejmuje po-
równanie w perspektywach 1990−2000−2010. W artykule wykorzystane zostały 
dokumenty, raporty, materiały statystyczne, m.in. Europejskiego Banku Central-
nego, Komisji Europejskiej, Eurostat’u, Banku Światowego oraz opracowania 
wybranych banków europejskich i ośrodków naukowych. Z uwagi na szeroki za-
kres problematyki, wiele kwestii zostało jedynie zasygnalizowanych, stanowiąc 
wkład w dalszą dyskusję.

2. Zmiany na globalnej scenie bankowej w aspekcie 
przeobrażeń na rynkach finansowych

Patrząc na obraz globalnej bankowości z historycznej perspektywy, zauwa-
żyć można zmiany, które dokonały się w sektorze bankowym w ciągu ostatnich  
20 lat, a także wskazać trendy, które mogą charakteryzować ten sektor w przy-
szłości. Biorąc pod uwagę okresy 1990−2000−2010 analiza opiera się na po-
równaniu działania banków w międzynarodowym przekroju. Kryteria oceny są 
zbieżne z kryteriami zaproponowanymi przez miesięcznik „The Banker”. Główną 
wielkością charakteryzującą banki z listy Top 1000 jest wielkość kapitału własne-
go. Została ona wprowadzona przez Komitet Bazylejski.

Analiza krajobrazu globalnej bankowości w roku 1990 pozwalała na stwier-
dzenie, że czołowe miejsca na liście 1000 największych banków okupowane 
były przez banki japońskie. Aż 6 z 10 banków pochodziło z Japonii, z Sumito-
mo Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank i Fuji Bank na czele. Interesującym aspektem 
było to, że wśród 20 banków w rankingu z 1990 r. obok 3 banków francuskich,  
2 szwajcarskich i z Wielkiej Brytanii, Japonia miała 9 „reprezentantów”. Go-
spodarka japońska w tym okresie kwitła, a jej instytucje kredytowe były na 
szczytach list. Analizując rankingi 1990 r., zauważyć można, że banki z Zacho-
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Tabela 1. Największe banki świata 1990 (pod względem kapitałów własnych)

 Lp. Bank Kraj Tier 1

1. Sumitomo Bank Japonia 13 357

2. Dai-Ichi Kangyo Bank Japonia 12 322

3. Fuji Bank Japonia 11 855

4. Crédit Agricole Francja 11 802

5. Sanwa Bank Japonia 11 186

6. Mitsubishi Bank Japonia 10 900

7. Barclays Bank Wlk. Brytania 10 715

8. National Westminister Bank Wlk. Brytania 9761

9. Deutsche Bank Niemcy 8462

10. Industrial Bank of Japan Japonia 8184

11. Union Bank of Switzerland Szwajcaria 8150

12. Citicorp USA 7319

13. Compagnie Fin de Paribas Francja 6968

14. Tokai Bank Japonia 6821

15. Hongkong Bank Hong Kong 6763

16. Bank of China Chiny 6611

17. Long-Term Cr. Bank of Japan Japonia 6463

18. Banque Nationale de Paris Francja 6177

19. Swiss Bank Corp Szwajcaria 6153

20. Bank of Tokyo Japonia 5928

Źródło: Top 1000 World Bank, „The Banker”, July 1990.

du były wszechobecne, stanowiąc blisko 80% całego kapitału i 80% banków 
na liście 1000 największych. Na liście znajdowały się 444 banki z Europy, 222 
z USA, 112 z Japonii, tak więc Zachód reprezentowało 778 banków, obok 93 − 
z Azji (bez Japonii).

Rankingi z roku 2000 wskazują na pewne zmiany na scenie bankowej. 
Zmniejszyła się liczba banków z Japonii, zwiększyła – banków z USA. Pojawiły 
się banki z Chin, Francji, Szwajcarii (każdy z 2 reprezentantami). Globalny ob-
raz bankowości pokazuje zmniejszającą się rolę banków zachodnich. Liczba ban-
ków z USA zmniejszyła się z 222 do 199, banki europejskie zmniejszyły grono 
„reprezentantów” z 444 do 388, z czego 288 banków pochodziło z obszaru UE, 
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reszta z pozostałych państw Europy. Liczebność banków japońskich wzrosła do 
116. Banki azjatyckie (wyłączając Japonię) zwiększyły „siłę” ze 104 w 1990 r. do 
150 w 2000 r., a kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) reprezentowane były 
przez 43 banki w 2000 r. w porównaniu do 33 w roku 1990.

Tabela 2. Największe banki świata 2000 (pod względem kapitałów własnych)

 Lp. Bank Kraj Tier 1

1. Citigroup USA 47 698

2. Bank of America Corp USA 38 176

3. HSBC Holdings Wlk. Brytania 28 533

4. Bank of Tokyo-Mitsubishi Japonia 26 018

5. Chase Manhattan Corp USA 25 503

6. Dai-Ichi Kangyo Bank Japonia 23 525

7. Crédit Agricole Groupe Francja 23 335

8. Sakura Bank Japonia 23 057

9. Fuji Bank Japonia 22 653

10. Ind&Com Bank of China Chiny 21 918

11. Sanwa Bank Japonia 21 390

12. Sumitomo Bank Japonia 20 820

13. Bank One Corp USA 20 367

14. BNP Paribas Francja 19 938

15. UBS Szwajcaria 18 460

16. ABN Amro Holandia 17 816

17. Credit Suisse Group Szwajcaria 17 667

18. Deutsche Bank Niemcy 17 418

19. Industrial Bank of Japan Japonia 17 000

20. Agricultural Bank of China Chiny 16 286

Źródło: Top 1000 World Bank, „The Banker”, July 2000.

W roku 2010 na szczycie listy uplasowały się banki z USA i Wielkiej Bry-
tanii. Na pierwszym miejscu znalazł się amerykański bank − Bank of America 
Corp. Kolejne pozycje zajmowały: JPMorgan Chase&Co i Citigroup z USA, 
Royal Bank of Scotland i HSBC Holdings. W pierwszej dwudziestce było 5 ban-
ków z USA, 4 z Wielkiej Brytanii, 4 z Francji i 3 z Chin. Analiza rankingu 2010 r. 
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wskazała na kontynuację spadku liczby banków z Zachodu na rzecz banków 
azjatyckich, w szczególności z Chin. Liczba banków europejskich zmniejszyła 
się do 588 w 2010 r. (w porównaniu do 703 w 2000 r. i 778 w 1990 r.), podczas 
gdy liczba banków azjatyckich wzrosła o blisko 50%, do 221 w 2010 r. (w po-
równaniu do 150 w 2000 r.). Liczba banków chińskich wzrosła z 9 w 1990 r.  
do 84 w 2010 r.

Tabela 3. Największe banki świata 2010 (pod względem kapitałów własnych)

 Lp. Bank Kraj Tier 1

1. Bank of America Corp USA 160 387,8

2. JPMorgan Chase&Co USA 132 971,0

3. Citigroup USA 127 034,0

4. Royal Bank of Scotland Wlk. Brytania 123 859,0

5. HSBC Holdings Wlk. Brytania 122 157,0

6. Wells Fargo&Co USA 93 795,0

7. ICBC Chiny 91 110,0

8. BNP Paribas Francja 90 648,4

9. Banco Santander Hiszpania 81 577,8

10. Barclays Bank Wlk. Brytania 80 586,7

11. Mitsubishi UFJ Financial Group Japonia 77 218,1

12. Lloyds Banking Group Wlk. Brytania 77 034,0

13. Crédit Agricole Groupe Francja 75 504,3

14. Bank of China Chiny 73 667,0

15. China Construction Bank Corp Chiny 71 973,9

16. Goldman Sachs USA 64 642,0

17. Uni Credit Włochy 56 244,9

18. Groupe BPCE Francja 54 141,2

19. Société Génerale Francja 49 989,9

20. Deutsche Bank Niemcy 49 576,4

Źródło: Top 1000 World Bank, „The Banker”, July 2010.

W ciągu ostatnich dwóch dekad świat globalnej bankowości zmienił swój 
kształt. Zmniejszyła się liczba banków z Zachodu (USA, Europa, Japonia), zwięk-
szyła – liczba i pozycja banków azjatyckich, w szczególności – z Chin. Analizu-
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jąc sytuację i pozycje poszczególnych banków w rankingach, należy wziąć pod 
uwagę procesy konsolidacji, w wyniku których zmniejszyła się liczba banków, 
a w ich miejsce powstały bankowe tytany.

3. Kryzys a procesy konsolidacji banków

Kryzys na rynkach finansowych spowodował znaczne zawirowania na arenie 
europejskiej bankowości, a tym samym sprawił, że banki, które znalazły się w eu-
ropejskiej czołówce, zaczęły mieć kłopoty, nie tylko pogorszyły swoją pozycję 
na listach, ale także zniknęły z nich. Procesy konsolidacji przebiegające między 
bankami w dekadzie poprzedzającej kryzys finansowy stanowiły jeden z istotniej-
szych trendów strukturalnych w sektorze bankowym. W ciągu ostatniej dekady 
największa liczba fuzji i przejęć wewnątrz granic narodowych miała miejsce we 
Włoszech, Francji i Niemczech. Włochy i Francja wspierały proces konsolidacji 
krajowego sektora bankowego i w ten sposób realizowały strategię budowy tzw. 
narodowych championów1. Dogodne warunki wewnątrzkrajowej konsolidacji 
pozwoliły państwom najpierw stworzyć narodowe grupy bankowe i tym samym 
chronić rynki narodowe przed zagraniczną ekspansją.

Zmiany na arenie europejskiej bankowości, szczególnie integracja rynków fi-
nansowych strefy UE, nasiliły procesy konsolidacji przez stopniowe przesunięcie 
szali aktywności z transakcji narodowych w kierunku transakcji ponadnarodo-
wych (por. wykr. 1 i wykr. 2).

Od czasu wprowadzenia wspólnej waluty EUR przeprowadzonych zostało 
wiele ponadgranicznych fuzji i przejęć banków. Wartość transakcji konsolidacji 
wzrosła w okresie 2005−2008 w stosunku do 2000−2004 o 48%, natomiast liczba 
transakcji zmniejszyła się o 44% (tab. 4). Wartość fuzji i przejęć wzrosła w bada-
nym okresie, co odzwierciedla wyższą rotację własności bankowej, jak również 
objęcie transakcjami większych banków2.

Procesy krajowe odpowiadały za większość całkowitej wartości transakcji, 
z wyjątkiem roku 2005, kiedy to transgraniczne fuzje i przejęcia wewnątrz UE 
przekroczyły udział 51,5% całkowitej wartości. Było to spowodowane głównie 
przez połączenie Unicredit z HypoVereinsbank, ABN Amro z Banca Antonveneta 
i Swedbank z Hansabank.

1 K. Mitręga-Niestrój, Procesy integracyjne na rynku pieniężnym Unii Europejskiej, w: Euro 
a jednolity europejski rynek finansowy, red. J. Żabińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2003, s. 59.

2 „Monthly Bulletin”, ECB, October 2008, s. 71.
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Wykres 1. Wartość transakcji fuzji i przejęć w europejskich bankach 2000−2008 (w mld EUR)
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Źródło: Financial Integration in Europe, ECB, 2009, s. S15.

Wykres 2. Liczba transakcji fuzji i przejęć z udziałem europejskich banków (2000−2008)
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Źródło: Financial Integration in Europe, ECB, 2009, s. S15.



Anna Figna116

Tabela 4. Transakcje fuzji i przejęć w obszarze euro

 Wyszczególnienie 2000−2004 2005−2008*

Wartość transakcji (mld EUR) 182 269

Liczba transakcji 485 274

Objaśnienie: Wszystkie transakcje fuzji i przejęć, które odnotowano, dotyczą sytuacji, w której udział 
w banku przejętym wynosi ponad 10% kapitału.

* Dotyczy pierwszej połowy 2008 r.

Źródło: „Monthly Bulletin”, ECB, October 2008, s. 71.

Gdy weźmiemy pod uwagę wartość fuzji i przejęć banków w UE, zoba-
czymy odmienny obraz, gdyż wartość transakcji  w porównaniu z rokiem 2003 
wzrosła. W roku 2007 transakcje po raz kolejny przekroczyły wartość obrotów 
z roku 2000. Transakcje konsolidacyjne krajowe, ponadnarodowe wewnątrz UE 
oraz ponadnarodowe poza obszarem UE w badanym okresie były zróżnicowa-
ne. Za wyjątkiem roku 2005 (rozpatrując wyłącznie wartość transakcji) domi-
nowały transakcje wewnątrz granic narodowych. W 2007 r. wartość transakcji 
ponadnarodowych z instytucjami spoza UE wzrosła, głównie przez przejęcie 
tureckiego Finansbank przez grecki National Bank. W pierwszej połowie roku 
2008 liczba transakcji konsolidacji pozostawała na tym samym poziomie, co 
w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy wartość pozostała pod 
wpływem przejęcia ABN Amro przez konsorcjum banków: Royal Bank of Sco-
tland, Fortis i Santander.

Dokonując analizy lokalizacji geograficznej opisywanych transakcji, zaob-
serwowano nie tylko, że transakcje ponadgraniczne rosły relatywnie szybciej 
niż operacje wewnątrzkrajowe, ale także to, że wartość transakcji międzyna-
rodowych była znacznie większa niż transakcji wewnątrz granic narodowych 
(wykr. 3).

Ponadto transakcje ponadnarodowe dokonujące się wewnątrz Eurolandu, 
gdzie zarówno bank przejmujący, jak też podmiot będący celem przejęcia zloka-
lizowane były w różnych krajach strefy euro, wzrosły w największym stopniu, 
co mogło być rezultatem zarówno wspólnej waluty, jak też polityki prowadzącej 
do redukcji barier integracji rynku bankowego w tym regionie.

Największe pod względem wartości transakcje fuzji i przejęć przebiegające 
ponad granicami rynku narodowego w latach 1997–2007 nie były skoncentrowa-
ne w określonym obszarze geograficznym. Aktywnością w tym obszarze szczy-
ciły się banki z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji (tab. 5).

Największa w historii transakcja dokonana została w 2007 r., osiągając po- 
ziom 71,8 mld EUR. Najaktywniejsze w tym zakresie były m.in. holenderski ABN 
Amro i włoski Unicredito. Największe transakcje transgraniczne w bankach ob- 
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Wykres 3. Aktywność banków w transakcjach fuzji i przejęć  
według kraju pochodzenia banku (proc. transakcji)
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Objaśnienie: Wszystkie transakcje fuzji i przejęć, które odnotowano, dotyczą sytuacji, w której udział 
w banku przejętym wynosi ponad 10% kapitału.

* Dotyczy pierwszej połowy 2008 r.

Źródło: „Monthly Bulletin”, ECB, October 2008, s.71.

szaru UE (biorąc pod uwagę wartość pojedynczej transakcji) dokonały się w roku 
2000 – przejęcie przez brytyjski HSBC francuskiego CCF, w 2004 r. przejęcie 
przez hiszpański BSCH banku brytyjskiego – Abbey, w 2005 r. − transakcja 
konsolidacji włoskiego Unicredit z niemieckim HVB, a także w 2007 r. − prze-
jęcie ABN Amro przez brytyjski RBS, belgijski Fortis i hiszpański Santander. 
Wzrosła również wartość przejęć instytucji spoza UE przez unijne instytucje 
kredytowe. W głównej mierze obiektem zainteresowania były instytucje z Tur-
cji, Chin, USA, Azji Południowo-Wschodniej, Rosji, Ukrainy, Egiptu, Chor-
wacji i Serbii3. Wartość przejęć w 2007 r. wzrosła, szczególnie w wyniku du-
żych transakcji krajowych w niektórych państwach członkowskich UE4. Banki 
europejskie były aktywne zarówno wewnątrz, jak też poza granicami Europy. 
Przykładem może być z jednej strony Nordea i Unicredit realizujące transak-
cje przejęć wewnątrz Europy, z drugiej zaś strony RBS, które swą działalność 
konsolidacyjną przeprowadzały głównie poza granicami Europy. ABN Amro, 
BSCH i HSBC były aktywne w znaczących transakcjach w Europie i poza nią.

3 EU Banking Structures, ECB, 2007, s. 11 i n.
4 Raport roczny ECB, 2007, s. 162.
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Tabela 5. Największe (pod względem wartości) transakcje fuzji i przejęć banków w UE 
(1997–2010)

Rok
Wartość 
(w mln 

EUR)
Instytucja przejmowana Kraj instytucji 

przejmowanej
Instytucja 

przejmująca

Kraj 
instytucji 

przejmującej
1997 4135 Merita Oyj Finlandia Nordbanken Szwecja

1997 4090 Banque Bruxelles Lambert Belgia ING Holandia
1999 3302 Christiania Bank og 

Kreditkasse
Norwegia MeritaNord-

banken Oyj
Finlandia

2000 4779 Unidanmark Dania Nordic Baltic 
Holding

Szwecja

2000 11 229 CCF Francja HSBC Wielka 
Brytania

2000 7169 Bank Austria Austria HVB Group Niemcy
2004 13 853 Abbey Wlk. Brytania BSCH Hiszpania
2005 5865 Banca Antonveneta Włochy ABN Amro Holandia
2005 2695 Bank Austria Creditanstalt Austria Unicredit Włochy
2005 15 371 HVB Group Niemcy Unicredit Włochy
2006 4050 Sampo Bank Group Finlandia Danske Bank Dania
2006 9000 BNL Włochy BNP Paribas Francja
2007 71 800 ABN Amro Holandia RBS, Fortis, 

Santander
Wlk. 
Brytania, 
Belgia, 
Hiszpania

2007 5700 Depfa Irlandia Hypo Real 
Estate

Niemcy

2008 16 800 Fortis Bank Nederland 
(Holding) Ltd

Holandia Rząd 
Holandii

Holandia

2008 10 000 ING Groep NV Holandia Rząd 
Holandii

Holandia

2008 9800 Dresdner Bank AG Niemcy Commerz-
bank AG

Niemcy

2008 9000 Fortis Bank NV (75% 
udziałów), Fortis Banque 
Luxembourg SA (16% 
udziałów)

Belgia, 
Holandia, 
Luxemburg

BNP Paribas 
SA

Francja

2008 7000 Bayerische Landesbank Niemcy Rząd Bawarii Niemcy
2008 5200 Citibank Privatkunden AG Niemcy Credit Mutuel 

SA
Francja
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Rok
Wartość 
(w mln 

EUR)
Instytucja przejmowana Kraj instytucji 

przejmowanej
Instytucja 

przejmująca

Kraj 
instytucji 

przejmującej
2008 5000 Roskilde Bank A/S Dania Narodowy 

Bank Danii
Dania

2008 4700 Fortis Bank NV (49,9% 
udziałów)

Belgia, 
Holandia

Rząd Belgii Belgia

2009 9970 Commerzbank AG Niemcy Rząd Niemiec Niemcy
2009 9678 Barclays Global Investors Wielka 

Brytania
BlackRock 
Inc

USA

2009 5884 Royal Bank of Scotland 
Group Plc

Wielka 
Brytania

HM Treasury Wielka 
Brytania

2009 3827 Anglo Irish Bank 
Corporation Limited

Irlandia Ministerstwo 
Finansów 
Irlandii

Irlandia

2009 3302 Hypo Real Estate Holding 
AG (91,35% udziałów)

Niemcy Rząd Niemiec Niemcy

2009 3000 HSH Nordbank AG (25,99% 
udziałów)

Niemcy Rząd Niemiec Niemcy

2009 3000 WestLB AG (49% udziałów) Niemcy Rząd Niemiec Niemcy
2010 3882 Deutsche Postbank (70% 

udziałów))
Niemcy Deutsche 

Bank AG
Niemcy

2010 3088 Bank Zachodni WBK (70% 
udziałów)

Polska Banco 
Santander SA

Hiszpania

2010 1992 Royal Bank of Scotland – 
318 oddziałów w Wielkiej 
Brytanii

Wielka 
Brytania

Banco 
Santander SA

Hiszpania

Źródło: European banking consolidation, PricewaterhouseCoopers, 2006; Commission of the European 
Communities, 10.12.2007 SEC (2007) 1696 Commission Staff Working Document, European Financial In-
tegration Report, Brussels 2007; J. Schildbach, European banks: The silent (r)evolution, „EU Monitor” nr 54 
– Financial Market Special, Deutsche Bank Research, 22.04.2008; European Financial Services M&A Insight, 
PricewaterhouseCoopers, 2009, 2010; European Financial Services M&A news and views, PricewaterhouseCo-
opers, 2010.

Procesy konsolidacji wpłynęły na zmniejszenie liczby instytucji kredytowych, 
co miało kluczowe znaczenie dla sektora bankowego, a także na zmianę koncen-
tracji banków na rynku, a przez to siły rynkowej banków (wykr. 4).

W aspekcie turbulencji na rynkach finansowych rodzi się jednak pytanie doty-
czące dalszych fuzji i przejęć, a także zyskiwania przez państwo udziałów w ban-
kach. Czy procesy konsolidacji, w szczególności przebiegające ponad granicami 
narodowymi, będą nadal miały miejsce, a jeżeli tak – w jakiej formie? Konse-
kwencją postępującej w ostatnich latach konsolidacji był wzrost koncentracji ryn-

cd. tab. 5
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Wykres 4. Liczba instytucji kredytowych – strefa euro (1998−2009)
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liczba instytucji kredytowych – strefa euro

* Niektóre statystyki wskazują, że w 2009 r. liczba instytucji kredytowych wzrosła do poziomu 8358 po 
przeklasyfikowaniu 419 związków bankowych na instytucje kredytowe. Wykres nie zawiera zmiany klasyfikacji.

Źródło: „EU banking structures”, ECB, 2010.

kowej, zarówno w USA, jak też w Europie. W Europie, gdzie procesy konsolidacji 
nasilały się już w latach 90., 5 największych banków5 powstałych w wyniku po-
łączenia na płaszczyźnie narodowej lub ponadgranicznej posiada obecnie ponad 
50%-owy udział w rynku krajowym. Rynek USA jest nadal sfragmentaryzowany 
pod tym względem – jednakże w szczycie obecnego kryzysu, pod koniec 2008 r. 
stopień koncentracji 5 największych instytucji kształtował się na poziomie 41%.

3.1. Jak spowolnienie gospodarcze wpłynęło  
na dalsze funkcjonowanie banków?

Zawirowania na rynku finansowym UE będące reakcją na kryzys na rynku 
finansowym USA spowodowały trudności funkcjonowania instytucji kredyto-
wych. Rządy państw członkowskich starały się znaleźć indywidualne rozwiąza-
nia dla poszczególnych banków. Wśród zastosowanych rozwiązań znalazła się 
nacjonalizacja (np. sytuacja brytyjskiego Bank Northern Rock), rządowy parasol 
gwarancyjny (jak w przypadku niemieckich Landesbanken i Hypo Real Estate), 
a także inne wspierane przez państwo instrumenty organizacyjne i finansowe. 

5 Największych pod względem sumy bilansowej.
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Ogłoszenie bankructwa Lehman Brothers spowodowało poważne nadszarp-
nięcie zaufania społeczeństwa do instytucji kredytowych. 19 września 2008 r. 
amerykański minister finansów, Henry Paulson ogłosił całościowy plan pomocy 
dla krajowego sektora finansowego. Plan przyjęty został w październiku 2008 r.  
W ślad za postanowieniami ogłoszonymi w USA podjęte zostały odpowiednie 
działania przez rządy państw członkowskich UE. Drugim projektem po decy-
zjach władz USA – był plan pomocy bankom przedstawiony przez rząd Wiel-
kiej Brytanii 8 października 2008 r. Program ten stanowił niejako model przed-
sięwzięcia dalszych środków pomocowych w innych krajach członkowskich.  
W ogólnej charakterystyce planu zaznaczyć należy, że składał się on z 2 części. 
Pierwsza z nich dotyczyła dokapitalizowania banków, a rząd postawił do dys-
pozycji kapitał w wysokości 50 mld GBP. Początkowo zakładano, że z pomocy 
w szczególności skorzysta 7 największych banków: Abbey, Barclays, HBOS, 
HSBC, Lloyds TSB, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered. Ostatecz-
nie środki skoncentrowały się wokół mniejszej liczby banków (HBOS, Lloyds 
TSB, Royal Bank of Scotland), z uwagi na fakt, że część banków odrzuciła po-
moc państwa, a kapitał podwyższyła ze środków inwestorów instytucjonalnych 
(Barclays). Druga część planu oznaczała udzielenie bankom rządowych porę-
czeń. Ogłoszony przez rząd francuski plan pomocy bankom był bardzo podobny 
do planu opracowanego przez rząd Wielkiej Brytanii. Zakładał pomoc bankom 
w wysokości ponad 300 mld EUR. Pakiet ratunkowy opracowany przez rząd 
hiszpański przewidywał przeznaczenie na fundusz pomocy instytucjom finanso-
wym środki w wysokości 30−50 mld EUR. Punkt ciężkości przeniesiony został 
na fundusz stabilizowania rynku finansowego. Jego celem, zakładając wykorzy-
stanie środków w wysokości do 480 mld EUR, było gwarantowanie stabilności 
banków, ubezpieczycieli, funduszy emerytalnych, a także innych instytucji fi-
nansowych, które mają siedzibę na terenie Niemiec6.

3.2. Czy kryzys finansowy zahamował procesy fuzji  
i przejęć banków?

Odpowiadając na powyższe pytanie, pokusić się można o zasygnalizowanie 
kilku kwestii. Kryzys finansowy nie zatrzymał procesów fuzji i przejęć banków, 
także wtedy, gdy wolumen transakcji wyraźnie się zmniejszył. Zmieniły się nato-
miast motywy przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć. Dominującą przesłanką 
tych procesów przed i podczas kryzysu finansowego były przejęcia strategiczne, 
tzn. przejęcia ratujące zagrożonych konkurentów koncentrujące się na relatyw-

6 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Finanz-
krisen meistern-Wachstumkrafte stärken, Jahresgutachten 2008/2009, s. 152−158.
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nych korzyściach możliwych do osiągnięcia po kryzysie. Przewiduje się, że po-
łączenia banków, w które zaangażowane są wyłącznie krajowe instytucje, będą 
miały miejsce częściej niż przed kryzysem. Powodem takiego stanu rzeczy wyda-
je się być wpływ rządów, które silniej niż przed wybuchem kryzysu finansowego 
preferują realizację strategii budowy „narodowych championów” nad przejęcia 
krajowych banków przez instytucje zagraniczne. Nowe struktury własnościowe, 
nowe regulacje i ogólnie otoczenie rynkowe prowadzą do silniejszego podkreśle-
nia znaczenia rynków krajowych i powodują, że transakcje ponadgraniczne stają 
się mniej atrakcyjne. Niepewność związana z obecnym i przyszłym poziomem 
wielu krajowych gospodarek nasiliła słabości ujawnione jeszcze przed kryzysem. 
Wycena zagranicznych banków w porównaniu z instytucjami krajowymi stała się 
zasadniczo trudniejsza z uwagi na brak lub niewystarczające informacje dotyczą-
ce warunków rynkowych, zachowania popytu lub z uwagi na koszty regulacyjne.

W 2008 r. transakcje fuzji i przejęć, które przeprowadzone zostały wśród 
banków Europy Zachodniej i Północnej, zdominowane były przez transakcje 
z udziałem rządów poszczególnych państw. Aż 10 spośród 20 największych 
(pod względem wolumenu) transakcji związanych było z zastrzykiem pienię-
dzy rządowych do instytucji finansowych w zamian za udział we własności lub 
przejęcie kontroli nad instytucją. Kraje Beneluksu były najaktywniejsze w tym 
zakresie. Holandia zasiliła instytucje finansowe sumą blisko 31 mld EUR, do 
takich instytucji jak m.in. Fortis i ING7, Belgia (16 mld EUR) – m.in. Dexia, 
Fortis, KBC. Wspólna pomoc trzech rządów (Holandii, Belgii i Luxemburga) 
skierowana do banku Fortis była szczególnie ważna. Dla jednych pomoc ta 
stanowiła wyraz sukcesu współpracy europejskiej, dla innych oznaczała ko-
nieczność zaostrzenia nadzoru nad bankami funkcjonującymi ponad granicami 
narodowymi w UE. Pomoc rządowa nie ograniczała się tylko do krajów Be-
nelux’u. Duński Roskilkde i niemiecki Bayerische Landesbank także wsparte 
zostały przez swoje rządy. Koszty nacjonalizacji pierwszego z nich wyniosły  
5 mld EUR, natomiast rząd Bawarii zapłacił za większościowy pakiet udziałów 
w drugim banku – 7 mld EUR. Trzy największe instytucje finansowe Irlandii 
(Kaupthing, Landsbanki, Glitnir Banki) także zostały znacjonalizowane w paź-
dzierniku 2008 r. Bezpośredni udział rządów w transakcjach przejęć banków 
w roku 2008 nie był jedyną siłą napędową przeprowadzonych transakcji. Banki 
przejmowały część udziałów w innych instytucjach finansowych, pozbywając 
się „pobocznej” działalności, dokonywały transakcji konsolidacji wewnątrz 
rynków narodowych, a także wydzielały część swojej działalności, sprzeda-
jąc ją innym instytucjom kredytowym. Przykładem opisanych transakcji może 
być sprzedaż przez Citigroup niemieckiej części swojej działalności do Credit 
Mutuel, a także sprzedaż przez HSBC 7 regionalnych banków we Francji do 

7 Także AEGON, SNS Reaal. 
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Banque Fédérale Populaires. Mniejsze transakcje obejmowały m.in. sprzedaż 
przez Societé Générale angielskiej części działalności – zarządzania aktywami 
do GLG Partners. Część zachodnioeuropejskich konglomeratów finansowych 
znalazła możliwości przejęcia instytucji mających problemy a funkcjonujących 
w tzw. drugim rynku krajowym. Przykładem może być przejęcie przez BNP 
Paribas części działalności banku Fortis od rządów belgijskiego i luksembur-
skiego za sumę 14,5 mld EUR, a także przejęcie przez hiszpański bank Santan-
der brytyjskiego Alliance&Leicester za sumę ok. 1,7 mld EUR, dzięki czemu 
Hiszpanie zwiększyli swój udział w rynku bankowości detalicznej w Wielkiej 
Brytanii. Dobrym przykładem podziału konglomeratu finansowego jest sprze-
daż przez Allianz Dresdner Bank do Commerzbank za kwotę ok. 9,8 mld EUR, 
dając szansę zwiększenia udziału w niemieckim rynku banków komercyjnych. 
Wewnątrzkrajowe transakcje konsolidacji przebiegające w czasie kryzysu finan-
sowego miały miejsce m.in. we Włoszech, gdzie Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna przejęła Meliorbanca SPA za 290 mln EUR, konsorcjum kierowane przez 
Banca Sella SPA przejęło blisko 50% Banca Monte Parma SPA za 192 mln EUR, 
a także mniejsze banki włoskie dokonywały transakcji przejęć. Rynek hiszpański 
nie pozostawał obojętny na sytuację na rynkach finansowych, banki przejmowały 
inne instytucje kredytowe a także ubezpieczeniowe.

Ważną kwestią poddaną analizie pozostaje źródło przyszłych dochodów ban-
ków, a także kierunek ich dalszego rozwoju. Kwestia ta obejmuje dwa wymiary, 
jeden związany jest ze spodziewanym rozwojem różnych segmentów działalno-
ści banków, drugi – z perspektywami ukierunkowania na określone geograficznie 
rynki. W obydwu przypadkach perspektywy wzrostu, pomimo zachęcających sy-
gnałów w ostatnich miesiącach, zostały wyciszone. Skupiając się na drugim wy-
miarze, pozostaje pytanie, czy dalsza ekspansja na nowe rynki jest możliwa, czy 
banki europejskie w obecnej sytuacji są w stanie wykorzystać szanse i możliwości 
rozwoju na innych rynkach.

W Europie dane dotyczące podziału sumy bilansowej na: wewnątrz rynku 
krajowego i poza nim nie są dostępne, w odróżnieniu od podziału wypracowa-
nych zysków. Dwadzieścia największych europejskich banków wypracowuje po-
nad 50% zysków poza granicami kraju macierzystego. Dla tych banków, w ostat-
nim czasie szczególnego znaczenia nabrały rynki zagraniczne.

W dobie kryzysu finansowego warto zadać również pytanie o międzynaro-
dowy profil działalności europejskich banków. Sytuacja na rynkach finansowych 
pokazała, w jaki sposób zmieniła się struktura własnościowa banków. Rynki 
krajowe – przynajmniej na jakiś czas – znów stały się bardzo ważne, gdyż banki 
na rodzimych rynkach mają najważniejszych klientów, najlepszą wiedzę rynko-
wą, stabilną bazę klientów (z uwagi na długoterminowe relacje, znaną markę, 
większe zaufanie do instytucji rodzimej), ścisłe związki z organami decyzyj-
nymi w państwie (politykami, regulatorami i władzami nadzorczymi), a także 
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dostęp do narodowych programów stabilizacyjnych. Z drugiej jednak strony 
dobrym powodem kontynuacji procesu internacjonalizacji rynków finansowych 
jest to, że przygotowywane zmiany regulacyjne i nadzorcze nie są niekorzystne 
dla ponadgranicznej działalności banków. Ponadto kryzys finansowy wyraźnie 
podkreślił konieczność stworzenia ponadgranicznego, europejskiego nadzoru. 
Dalszy rozwój banków uzależniony jest zatem od tego, jak szybko rządy naro-
dowe i banki centralne ograniczą swoją interwencję w sektorze bankowym i na 
rynkach finansowych8.

4. Podsumowanie 

Krajobraz finansów międzynarodowych znacząco zmienił się w ciągu ostat-
nich 20 lat. W szczególności istotne zmiany dokonały się na scenie bankowej, 
na której główne role odgrywały banki z państw różnych szerokości geograficz-
nych świata. W latach 90. XX w. na pierwszym planie (pod względem wielkości 
kapitałów własnych) były banki japońskie, dziesięć lat później na scenie pojawi-
ła się większa liczba banków azjatyckich (wyłączając Japonię) i reprezentantów 
krajów BRIC. W 2010 r. scena światowej bankowości (ranking największych 
banków świata) należała do banków z USA, a banki z Chin były coraz liczniej 
reprezentowane w czołówce. Zmiany zdeterminowane były procesami globali-
zacji prowadzającymi do konsolidacji banków. W ich konsekwencji powstawały 
bankowe tytany nie znające jednej ojczyzny.

Analiza i krytyka literatury przedmiotu pozwoliły na zbadanie kierunku 
zmian europejskiej bankowości na tle zmian dokonujących się na arenie mię-
dzynarodowej. Przebieg procesów konsolidacji instytucji kredytowych nadał 
ton ich dalszemu międzynarodowemu funkcjonowaniu. Motywy dokonują-
cych się procesów fuzji i przejęć były zróżnicowane. W dekadzie poprzedza-
jącej kryzys finansowy koncentrowały się wokół zwiększania skali działania, 
zdobywania nowych rynków, a także budowania narodowych championów.  
W okresie kryzysu finansowego przyczynami fuzji było ratowanie banków, a na 
scenie globalnej bankowości coraz istotniejszą rolę odgrywać zaczęły rządy po-
szczególnych państw przejmujące większościowe pakiety akcji banków. Czas 
pokaże, w jakim kierunku podążą europejskie banki i jakie wnioski wyciągną 
z przebiegu kryzysu finansowego.

8 J. Schildbach, Globale Bankentrends nach der Krise, „EU Monitor” nr 67, Deutsche Bank 
Research, 15.06.2009.
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Streszczenie. W artykule opisano zmiany zachodzące na międzynarodowym rynku obligacji 
rządowych w 2009 r. oraz na początku 2010 r. Autor scharakteryzował czynniki wpływające na 
globalny rynek obligacji oraz zmiany, jakim uległ pod wpływem czynników kryzysowych. Wzięto 
pod uwagę obraz globalnego rynku obligacji z uwzględnieniem charakterystyki w poszczególnych 
wiodących rynkach. W tekście zaprezentowano aktualną sytuację rynkową z uwzględnieniem opisu 
poszczególnych zmian, które zaszły w różnych krajach. Szczegółowo scharakteryzowano rynki: 
europejski, amerykański oraz azjatycki.

Słowa kluczowe: obligacje, globalizacja, Azja, USA, Europa, obligacje rządowe

1. Wprowadzenie

Znaczenie rynków obligacji jako źródła finansowania wzrosło podczas ostat-
niego globalnego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Celem niniejszego opra-
cowania było przedstawienie zmian, jakie zaszły na międzynarodowym rynku obli-
gacji rządowych oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami finansowymi. 
Globalny kryzys finansowy ukazał słabość międzynarodowego rynku finansowego 
oraz ścisłe powiązanie gospodarek ze sobą. Niemniej jednak koniec roku 2009 i po-
czątek 2010 ukazał powolne globalne ożywienie gospodarcze i stabilizowanie się 
rynków finansowych. Oczywiście problemy Europy − vide sytuacja w Grecji i in-
nych krajach, jak Portugalia i Hiszpania pokazują słabość regionu. Kryzys odsłonił 
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słabość gospodarczą i finansową lecz międzynarodowy rynek obligacji, w szcze-
gólności rynek obligacji rządowych, wykazał duży popyt w 2009 r. oraz na począt-
ku 2010 r. Spowodowane było to zwiększeniem zapotrzebowania na pożyczki ze 
strony rządów wielu państw na pokrycie ich deficytów. Po upadku Lehman Bro-
thers nastąpiła eskalacja międzynarodowego kryzysu finansowego. Efektem czego 
było potrojenie stóp procentowych na zabezpieczonym i niezabezpieczonym rynku 
pieniężnym (wykr. 1). Większość krajów uruchomiła pakiety ratunkowe w celu zła-
godzenia wpływu kryzysu i załamania międzynarodowego systemu finansowego1. 
Rok 2009 okazał się dużo gorszy niż zakładano. Kryzys miał większe rzeczywiste 
skutki ekonomiczne, niż się spodziewano, co doprowadziło do przyjęcia dużych 
pakietów stymulacyjnych na całym świecie. Poszczególne kraje zmieniły prognozy 
w zakresie deficytu budżetowego, zwiększając je do rekordowych wysokości, co 
stworzyło dużą presję na finanse poszczególnych krajów na najbliższe lata. Emisje 
rządowych obligacji w strefie euro wyniosły w 2009 r. około 925 mld EUR, co daje 
wzrost o około 30%2. W roku 2010 spodziewano się jeszcze wyższych emisji.

Wykres 1. Trzymiesięczny rynkowy spread w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA
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Źródło: Bloomberg, za: J. Thomsen, Government Bond Markets in 2009, European Government Bond 
Summit, Brussels 2009, s. 1.

Należności na globalnym rynku obligacji w 2009 r. wzrosły o 10%, osiągając 
rekordowe 91 bln USD (wykr. 2). Krajowe obligacje stanowiły 70% całej sumy, 

1 Państwa wprowadziły bodźce fiskalne oraz zmiany polityki pieniężnej. Banki centralne 
wykorzystały zmiany stóp procentowych.

2 J. Thomsen, Government bond markets in 2009, European Government Bond Summit, 
Brussels 2009, s. 1.
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Wykres 2. Światowy rynek obligacji (w mld USD)
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Źródło: Bank for International Settlements, za: M. Maslakovic, L. Sopp, Bond Markets 2010, TheCityUK, 
London 2010, s. 1.

a pozostała część należała do międzynarodowego rynku obligacji. Poczynając od 
2009 r. i kontynuując ten trend w roku 2010, Londyn stał się głównym ośrodkiem 
handlu i emisji międzynarodowych obligacji.

2. Rynek krajowych obligacji

Nieoczekiwanie wartość krajowych obligacji w roku 2009 wzrosła o 9% do 
wartości 64 bln USD, głównie ze względu na wzrost rządowych emisji obligacji 
(wykr. 3 i 4). USA były największym rynkiem o wartości 39%, a drugim co do 
wielkości okazała się Japonia, osiągając 18% ogółu zasobów światowego rynku. 
Obligacje hipoteczne stanowiły 9,2 bln USD, co dawało około 1/4 wszystkich 
obligacji USA w 2009 r. Obligacje związane z rynkiem Subprime szacowano 
w przedziale między 500 mld USD do 1,4 bln USD. Obligacje skarbowe i przed-
siębiorstw stanowiły 1/5 krajowych obligacji nominowanych w USD. Emisja kra-
jowych obligacji w USA w 2009 r. wyniosła 6,8 bln USD, czyli o 48% więcej 
niż rok wcześniej, a o podobną wielkość rynek powinien się powiększyć dopiero 
w roku 20103.

3 M. Maslakovic, L. Sopp, Bond Markets 2010, TheCityUK, London 2010, s. 1.
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Wykres 3. Krajowy rynek obligacji wg rocznych zmian w zasobach (w mld USD)
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Źródło: Bank for International Settlements, za: M. Maslakovic, L. Sopp, Bond…, dz.cyt., s. 1.

Wykres 4. Emisje na globalnym rynku obligacji (w mld USD)
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3. Rynek obligacji międzynarodowych

Wartość obligacji międzynarodowych wzrosła w roku 2009 o 13%, do pozio-
mu 27 bln USD (wykr. 5). W krajach, które wolniej podnosiły się po kryzysie, 
nastąpił spadek emisji międzynarodowych obligacji. USA było czołowym ośrod-
kiem emisji obligacji w 2009 r., osiągając 30% światowego wolumenu. Inne wio-
dące ośrodki to Francja (12%), Hiszpania (8%), Holandia (8%) i Wielka Bryta-
nia (6%). USA przodowały też pod względem wymagalnych międzynarodowych 
obligacji, osiągając w 2009 r. 22% wszystkich walorów, kolejnym krajem była 
Wielka Brytania z wartością 14%. Londyn był największym centrum między-
narodowego rynku obligacji, w którym dokonano około 70% obrotów na rynku 
wtórnym4.

Wykres 5. Emisje na międzynarodowym rynku obligacji w mld USD (wartość netto)
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4. Globalny rynek obligacji

Spowolnienie gospodarcze wpływało na rynki obligacji od samego począt-
ku, ponieważ inwestorzy zaczęli unikać bardziej ryzykownych aktywów o sta-
łym dochodzie, takich jak obligacje przedsiębiorstw i instytucji finansowych na 

4 M. Maslakovic, L. Sopp, Bond…, dz. cyt., s. 2.
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rzecz obligacji rządowych, które są postrzegane jako bezpieczniejsze inwesty-
cje. Doprowadziło to do spadku rentowności obligacji państwowych.

Obawy o zdolność niektórych krajów do kontynuowania finansowania i ob-
sługi swojego zadłużenia uwidoczniły się w 2009 r. i utrzymały w pierwszej po-
łowie roku 2010. Było to po części wynikiem dużego długu publicznego, walki 
ze spowolnieniem gospodarczym oraz ratowaniem wielu instytucji finansowych 
przed bankructwem (wykr. 6 i 7). W Europie przykładem może być Grecja, której 
w grudniu 2009 r. został obniżony rating, a następnie, w roku 2010, stało się tak 
ponownie. Podobne problemy, choć nie na tak dużą skalę, miały Portugalia, Hisz-
pania czy Irlandia.

Wykres 6. Deficyt budżetowy w latach 2009−2010 (deficyt budżetowy jako proc. PKB,  
zadłużenie jako proc PKB w 2011 r.; projekcja na rok 2011)
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 Źródło: Komisja Europejska, Eurostat, HM Treasury,  za: tamże, s. 4.

Światowy rynek obligacji wzrósł z 80%5 na początku dekady do 156% na 
koniec roku 2009. Spośród krajów bardziej rozwiniętych stosunek wartości ca-
łego rynku obligacji do PKB najwyższy był w Wielkiej Brytanii − częściowo ze 
względu na wysoki udział międzynarodowych obligacji, który wyniósł aż 71% 
wszystkich emisji. Następne w kolejności kraje tego zestawienia to Włochy, 
Japonia i USA (wykr. 8). Zadłużenie netto rządu Wielkiej Brytanii jako procent 
PKB (z wyłączeniem działań sektora finansowego) wzrósł z 44% do 54% w roku

5 Liczony jako procent globalnego PKB.
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Wykres 7. Deficyt budżetowy w strefie euro, Wielkiej Brytanii i USA 2007−2011
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Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast 2009, za: J. Thomsen, Government…, dz. cyt., s. 5.

Wykres 8. Wielkość rynku krajowych emitentów obligacji jako proc. PKB w 2009 r.
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finansowym 2009/106, a wg przewidywań HM Treasury7 osiągnie on 73% w sezo-
nie 2012/13.

6 M. Maslakovic, L. Sopp, Bond Markets 2010, s. 9.
7 Więcej przeczytać można na: www.hm-treasury.gov.uk.
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5. Rynek obligacji w Azji

Europa i USA to pewna część globalnego rynku finansowego. Ogól-
noświatowy kryzys finansowy dał wielką szansę wzrostu rynków azja-
tyckich. Popyt przesunął się w kierunku poszukiwania mniej ryzykow-
nych transakcji. Problemy w Europie i USA spowodowały poszukiwanie 
innych rynków finansowych, a na czoło wysunął się rynek Azji, w szczególno-
ści krajów Azji Wschodniej8. Przykładem wzrostu rynków azjatyckich może 
być wykres zyskowności 10-letnich obligacji rządowych (wykr. 9); wykres 
spreadu obligacji przedsiębiorstw (wykr. 10) oraz szybki wzrost indeksów 
MSCI, zwłaszcza w Azji (wykr. 11). Tendencja ta jest widoczna w roku 2012  
i powinna się utrzymywać.

Wykres 9. Zyskowność 10-letnich obligacji rządowych
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Źródło: Morgan Stanley Capital International (MSCI) Barra, Thompson Data Stream, Bloomberg LP, za: 
Asia Bond Monitor – March 2010, Asian Development Bank, Mandaluyong City (Filipiny) 2010, s. 4.

W końcu września 2009 r. udział krajów Azji Wschodniej w globalnym rynku 
obligacji wzrósł do 6,7%, z czego 3,9% należało do Chin, w porównaniu z zaled-
wie 2,1% przed rozpoczęciem azjatyckiego kryzysu finansowego na przełomie lat 
1997−1998. Obligacje denominowane w krajowych walutach w Azji pojawiały 
się jako klasy aktywów, przyciągając zarówno krajowych, jak i zagranicznych

8 Obejmuje Chiny (ChRL), Hongkong, Indonezję, Koreę Południową, Malezję, Filipiny, Sin-
gapur, Tajlandię oraz Wietnam.
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Wykres 10. Spread obligacji przedsiębiorstw w okresie I 2006 do II 2010
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Źródło: Morgan Stanley Capital International (MSCI) Barra, Thompson Data Stream, Bloomberg LP, za: 
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Wykres 11. Wzrost indeksów MSCI
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inwestorów szukających wydajności i zróżnicowania portfela9. Tendencja ta utrzy-
mała się w roku 2010. Rok 2011 przyniósł dalsze poszukiwanie i zainteresowanie 
rynkiem krajów Azji wschodzącej, ukierunkowanej głównie na obligacje z Chin.

6. Podsumowanie

Pomimo kryzysu finansowego rynek pierwotny obligacji rządowych na prze-
łomie 2009 i 2010 roku funkcjonował w miarę dobrze. Niepewność na rynkach 
finansowych, w połączeniu z ryzykiem inwestycji w niezabezpieczone papiery 
wywoływała niechęć wśród inwestorów, co doprowadziło do wzrostu popytu na 
aktywa wolne od ryzyka, w tym obligacje rządowe. Większa podaż obligacji rzą-
dowych podniosła wymagania inwestorów10, co powodowało czasami trudności 
z uzyskaniem wystarczającego popytu na nie.

Z uwagi na trudną sytuację przy nowych emisjach i niepewność co do przy-
szłych potrzeb finansowania zewnętrznego przez rządy i emitentów o ratingu co 
najmniej BBB i wyższym podaż nasiliła się w roku 2009 i utrzymały na wysokim 
poziomie w 2010 r. Doprowadziło to do bardziej elastycznej strategii emitentów. 
Debt Management Office (DMO)11 zasugerował zwiększenie nacisku na relacje 
z inwestorami w celu uniknięcia błędnych decyzji ze względu na niekompletne 
informacje na temat emitenta. DMO nakazał również, by minimalizować niepew-
ność inwestycyjną poprzez przekazywanie bardziej przewidywalnych scenariuszy 
w zakresie zysków i strat12.

Rok 2009 dla emisji obligacji rządowych był przyjazny głównie ze względu 
na gwarancje emisji papierów poprzez rządy emitentów. W 2010 r. na rynku obli-
gacji rządowych widoczna była rosnąca konkurencja ze strony innych sektorów, 
w tym obligacji przedsiębiorstw i akcji spółek. Płynące z otoczenia pozytywne in-
formacje na temat rynku finansowego spowodowały, że inwestorzy mieli większy 
apetyt na ryzyko. Był to pozytywny sygnał dla zdrowia w systemie finansowym, 
ale również zwiększał obawy o rynek obligacji skarbowych13. Jeżeli inwestorzy 
w dalszym ciągu będą skłonni do podejmowania ryzyka, to z pewnością rynek 
obligacji rządowych do 2012 roku straci kilku inwestorów.

Gorzej przedstawia się jednak sytuacja na wtórnym rynku obligacji rządo-
  9 „Asia Bond Monitor”, March 2010, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Phil. 

2010, s. 5.
10 D. Oakley, G. Parker, UK government bond market strong, „Financial Times” z 4.07.2010, 

www.ft.com [17.09.2010].
11 Więcej można przeczytać na: www.dmo.gov.uk.
12 J. Thomsen, Government…, dz. cyt., s. 1.
13 Może się okazać, że popyt przesunie się w kierunku obligacji przedsiębiorstw, co w konse-

kwencji może spowodować problemy z popytem na papiery rządowe.
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wych, który został na stałe dotknięty przez kryzys i to w większym stopniu niż 
rynek pierwotny. Sytuacja uległa poprawie w roku 2009 przez zwiększenie liczby 
transakcji lecz rynek jeszcze nie powrócił do stanu sprzed upadku Lehman Bro-
thers w 2008 r. Rok 2010 pokazał względne ożywienie, ale jedynie w stosunku 
do zawężonych ofert. Ważne jest, aby przywrócić zaufanie i przejrzystość rynku 
obligacji rządowych.

Rok 2011 utrzymał taką samą tendencję ze względu na dalszą niepewność 
na rynku obligacji spowodowaną widocznymi przesłankami kryzysu światowego. 
Sytuacja w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii pogłębiła tę niepewność. 2012 rok 
przyniósł kolejne problemy strefy Euro, co pogarsza sytuację na rynku obligacji 
w tej strefie, przyczyniając się do rozwoju rynków krajów azjatyckich.

Należy wskazać, że rynek obligacji rządowych w roku 2009, co również wi-
doczne było 2010 r., wykazywał względną stabilność i uchronił się jak do tej 
pory przed skutkami kryzysu Subprime. Spowodowane to było dużym popytem 
poszczególnych państw na łatanie dziur budżetowych i walką z kryzysem przez 
emisję obligacji. Duże znaczenie miało tu również gwarantowanie emisji przez 
rządy oraz względnie stosunkowo krótkie okresy wykupu obligacji. Na uwagę 
zasługuje duży przyrost emisji obligacji w Azji. Widać, że rynek ten powrócił do 
łask emitentów i inwestorów oraz skorzystał na trudnościach w Europie i USA. 
Londyn utrzymał swoją pozycję jako leadera liczby emisji obligacji oraz udziału 
emisji zagranicznych w stosunku do krajowych.
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Streszczenie. Powszechnie uważa się, że to banki były sprawcami ostatniego kryzysu finanso-
wego, ale także one poniosły w związku z tym ogromne straty. Efektem było bankructwo lub potrze-
ba ratowania wielu z nich, głównie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych. Kłopoty finansowe 
banków spowodowały również spadek zaufania ze strony inwestorów i klientów. Aby poznać reak-
cję banków na przyszłe, negatywne zmiany makroekonomiczne, regulatorzy w USA oraz Europie 
poddali banki testom warunków skrajnych, których celem było poznanie siły kapitałowej banków 
oraz odbudowanie zaufania rynków finansowych.

Celem tekstu jest ukazanie głównych założeń stress testów, jakim poddane zostały wybrane 
banki komercyjne, a także ocena znaczenia pozytywnych wyników testów dla inwestorów i klien-
tów bankowych.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, bank, zaufanie, stress test

1. Wprowadzenie

Rok 2008 był czasem kryzysu na rynkach finansowych, największego od lat 30. 
ubiegłego wieku. Nastąpiło spowolnienie gospodarcze, spadek PKB, wzrost 
bezrobocia w USA i Europie. Powszechnie uważa się, że to właśnie banki były 
sprawcami ostatniego kryzysu finansowego, ale także one poniosły w związku 
z kryzysem ogromne straty. Efektem było bankructwo lub potrzeba ratowania 
wielu z nich, głównie dzięki publicznym pieniądzom. Kłopoty finansowe banków 
spowodowały również spadek zaufania do nich ze strony inwestorów i klientów. 
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Aby poznać reakcję banków na przyszłe, negatywne zmiany makroekonomiczne, 
regulatorzy w USA oraz Europie poddali banki testom warunków skrajnych, któ-
rych celem było poznanie siły kapitałowej banków oraz odbudowanie zaufania 
rynków finansowych.

Siła kapitałowa banków to warunek ich rozwoju i zaufania ze strony rynku, 
a mechanizm stress testów, który powinien być znany wszystkim zainteresowa-
nym rynkami finansowymi, przyczynił się do poznania tej siły. Dlatego artykuł 
ten ma na celu ukazanie głównych założeń stress testów, którym poddane były 
banki w USA i Europie, a także ocenę znaczenia pozytywnych wyników testów 
dla inwestorów i klientów bankowych.

2. Teoretyczne założenia stress testów w USA i Europie

Bankowe stress testy przeprowadzone w roku 2009 w USA oraz 2010 
w Europie polegały na analizie wpływu skrajnych zmian czynników ryzyka na 
sytuację finansową banków, a ich celem było określenie zapotrzebowania ban-
ków na kapitał w sytuacjach zwiększonego ryzyka i w skrajnych warunkach 
działania.

Warunkiem przeprowadzenia stress testów jest precyzyjne zdefiniowanie za-
kresu ryzyka i jego miar wyrażonych w wartościach liczbowych oraz ustalenie 
zależności pomiędzy miarami ryzyka a rzeczywistym stanem rynku. Istotna jest 
także specyfika i charakter działania banku, ponieważ zakres ryzyka może być 
różny w banku uniwersalnym i specjalistycznym, albo banku niszowym działają-
cym na lokalnym rynku, czy też podmiotu o zasięgu międzynarodowym. Chodzi 
głównie o charakter aktywów banku, ich strukturę, w tym portfela kredytowego, 
który może być narażony na różne rodzaje ryzyka.

Ze względu na metodologię wyróżnić można 4 główne metody przeprowa-
dzania testów:

 – metodę scenariuszową – analiza scenariuszy historycznych lub hipotetycz-
nych,

 – metodę logarytmiczną – analiza wrażliwości, czyli ustalenie wpływu poje-
dynczego czynnika ryzyka,

 – metodę straty maksymalnej – określenie takich kombinacji czynników ry-
zyka, które w badanej instytucji spowodują możliwie maksymalne straty,

 – metodę wartości ekstremalnych – badanie przebiegu zdarzeń rzadko wy-
stępujących w celu wyznaczenia maksymalnej możliwej straty bez konieczności 
przyjmowania założeń rozkładu prawdopodobieństwa1.

1 R. Kawiak, J. Żarna, Dlaczego stress-testy stresują?, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 7−8, s. 147.
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Spośród wymienionych metod w praktyce instytucji bankowych najczęściej 
stosuje się 2 pierwsze, przy czym metodę scenariuszową wykorzystuje się do 
badania dużych banków o znacznej skali działalności, natomiast analizę wrażli-
wości przeprowadzają banki małe o zasięgu lokalnym. Test wrażliwości ocenia 
wpływ zmian wartości poszczególnego czynnika ryzyka lub jego niedużego na-
silenia na sytuację finansową banku. Z kolei test scenariuszy, który był podstawą 
stress testów w USA i Europie jest strukturą bardziej skomplikowaną i zakłada 
niekorzystny wpływ wielu czynników ryzyka opartych o doświadczenia z minio-
nych kryzysów finansowych i gospodarczych, często powiązanych ze zmianami 
o skali światowej2, albo korzysta z wiedzy eksperckiej w zakresie prawdopodob-
nych ekstremalnych zdarzeń. Zakładane scenariusze powinny być realistyczne, 
uwzględniać skrajne ale prawdopodobne warunki funkcjonowania rynku, głów-
nie sytuację recesji w gospodarce, kryzys sektora bankowego, a także zakłóce-
nia w płynności rynków finansowych3. Test koncentruje się głównie na ryzyku 
kredytowym i rynkowym. Jako poziom odniesienia, który jest wspólną miarą od-
porności banków na skrajne warunki makroekonomiczne, przyjęto współczynnik 
wypłacalności oparty na funduszach podstawowych banku, tzw. wskaźnik kapita-
łu Tier 1 na poziomie 6%. Warto jednak zauważyć, że poziom ten przyjęty został 
wyłącznie na potrzeby testu i nie jest to minimum regulacyjne, które dla funduszy 
podstawowych wynosi w tym zakresie 4%.

W USA stress testy banków zapoczątkowano w lutym 2009 r. i przeprowa-
dzono w ramach mandatu Rezerwy Federalnej. Do badania wybrano 19 banków 
posiadających aktywa o wartości ponad 100 mld USD, czyli te, które spełniały 
strategiczną rolę w amerykańskim systemie finansowym i były „zbyt duże, by 
upaść”. Samo badanie polegało na przeprowadzeniu dwóch symulacji (scenariusz 
bazowy i negatywny) uwzględniających zmiany w poziomie bezrobocia, dynami-
ki PKB i spadku cen nieruchomości (tab. 1).

Założenia testu nie były wolne od wad. Można mieć zastrzeżenia do zbyt 
optymistycznie przyjętej stopy bezrobocia, która w I kwartale 2009 r. wynosiła 
8,1%, a scenariusz negatywny zakładał tylko 7,9%. Wytypowana do badań grupa 
banków nie odzwierciedlała także całego sektora bankowego w USA, na którym 
działa ponad 8 tys. banków o zasięgu lokalnym. Banki te pozostawione zostały 
same sobie, stojąc często na skraju bankructwa, w przeciwieństwie do badanej 
grupy 19 banków, którym z założenia FED-u nie można było pozwolić upaść. 
Zarzutem wobec stress testów może być również fakt, że nadzór amerykański, 
który w latach 2007−2008 zlekceważył pojawiające się problemy na rynkach fi-
nansowych, teraz występował w roli testującego4.  

2 M. Dygas, Testy stresu 1, „Gazeta Bankowa” 2009, nr 38, s. 43.
3 R. Kawiak, J. Żarna, dz. cyt., s. 146.
4 Próbną maturę banki zdały na trójkę z minusem, Bankier.pl, 1 czerwca 2009, www.bankier.

pl/wiadomosc/Probna-mature-banki-zdaly-na-trojke-z-minusem-1963065.html [18.10.2010].
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Tabela 1. Założenia stress testu w USA w 2009 r.

Okres
Dynamika PKB (w proc.) Bezrobocie (w proc.) Indeks cen nieruchomości 

(XII 2008 = 100)

Scenariusz 
bazowy

Scenariusz 
negatywny

Scenariusz 
bazowy

Scenariusz 
negatywny

Scenariusz 
bazowy

Scenariusz 
negatywny

I. 2009 −5,0 −6,9 7,8 7,9 95,5 92,5

II. 2009 −1,2 −4,3 8,3 8,8 91,7 86,7

III. 2009 1,4 −0,2 8,6 9,3 88,6 81,8

IV. 2009 1,8 0,2 8,8 9,7 86,0 78,0

I. 2010 2,2 0,6 8,9 10,0 84,7 75,6

II. 2010 2,7 1,1 8,9 10,3 83,9 74,1

III. 2010 3,1 1,9 8,8 10,4 83,2 73,1

IV. 2010 3,1 2,3 8,7 10,4 82,6 72,5

Źródło: Minął test, stres pozostał, Bankier.pl, 12 sierpnia 2009, www.bankier.pl/wiadomosc/Minal-test-
-stres-pozostal-2060088.html [18.07.2010].

Nie mniej transparentność amerykańskiego testu była wyższa niż europejskie-
go. W USA założenia badania ustalał tylko jeden podmiot – Rezerwa Federalna, 
a w Europie kryteria i wymogi definiowało kilka podmiotów, zaś testy przeprowa-
dzone były w ramach mandatu Europejskiej Rady Ministrów Finansów ECOFIN, 
której koordynatorem jest Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych CEBS 
we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym.

Komitet Europejskich Nadzorów Bankowych (CEBS) poddał stress testom 
91 europejskich banków5, które dysponowały co najmniej 50% aktywów sektora 
bankowego w każdym z 27 krajów członkowskich, a horyzont czasowy badania 
mieścił się w latach 2010–2011. Podstawowe założenia negatywnego scenariusza 
zakładały skumulowany spadek PKB w ciągu dwóch lat o 3 punkty procentowe 
poniżej prognoz Komisji Europejskiej (+1% PKB w 2010 r. i +1,7% w 2011 r.), 
odwrót inwestorów od 5-letnich obligacji krajów UE, przyjmując, że średnia ren-
towność wzrośnie do poziomu 4,6% (z poziomu 2,7% w 2009 r.), spadek ratingu 
kredytowego obligacji państwowych oraz spadek wartości europejskich papie-
rów wartościowych o blisko 20%. Założenia scenariuszowe stress testu dla Polski 
i Grecji, która w roku 2010 był na skraju bankructwa, przedstawia tabela 2.

5  27 banków z Hiszpanii, 14 z Niemiec, 6 z Grecji, 5 z Włoch, po 4 z Francji, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii, 3 z Danii, po 2 z Austrii, Belgii, Cypru, Irlandii, Węgier, 
Luksemburga oraz po 1 z Polski, Finlandii, Malty i Słowenii – wg raportu CEBS: Aggregate out-
come of the 2010 UE wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation with the ECB, 
23.07.2010, s. 36−38.
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Tabela 2. Założenia stress testu dla Polski i Grecji

Polska

Wyszczególnienie
2010 2011

Scenariusz 
bazowy

Scenariusz 
negatywny

Scenariusz 
bazowy

Scenariusz 
negatywny

PKB 2,9% 2,1% 2,4% 0,5%
Bezrobocie 10,4% 10,7% 11,5% 12,2%
Krótkoterminowa 4,8% 5,7% 5,7% 7,0%
Długoterminowa 6,3% 7,4% 6,3% 7,6%
Kurs USD/PLN 2,9 2,9 2,9 2,9

Grecja

PKB −4,1% −4,6% 2,6% −4,3%
Bezrobocie 10,4% 11,8% 14,1% 14,8%
Krótkoterminowa 1,2% 2,1% 2,1% 3,3%
Długoterminowa 6,8% 11,8% 7,1% 14,7%
Kurs USD/EUR 0,7 0,7 0,7 0,7

Źródło: Aggregate outcome of the 2010 UE wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation 
with the ECB, raport CEBS z 23.07.2010, s. 43−44.

3. Wyniki stress testów i ich znaczenie dla rynków finansowych

Spośród 91 badanych europejskich banków testu nie zdało 7 z nich, o których 
wiadomo było, że mogą mieć problemy z zaliczeniem stress testu. Były to:

 – niemiecki Hypo Real Estate Holding AG specjalizujący się w udzielaniu 
kredytów hipotecznych – jego wskaźnik Tier 1 uwzględniający ryzyko kraju wy-
niósłby w 2011 r. tylko 4,5%,

 – grecki Agicultural Bank of Greece SA, wspierający rozwój rolnictwa – 
z wartością wskaźnika Tier 1 na poziomie 4,36%,

 – 5 hiszpańskich kas oszczędnościowych – ze wskaźnikiem Tier 1 wynoszą-
cym od 3,9% do 5,6%.

W związku z nagłośnionymi problemami finansowymi Grecji, Portugalii 
i Hiszpanii pozytywnym efektem dla rynków finansowych były poprawne wyniki 
wszystkich testowanych portugalskich banków oraz nieliczne problemy banków 
w Grecji i Hiszpanii. Na 33 banki z tych 2 krajów testu nie zdało tylko 6, przy czym 
były to głównie podmioty o zasięgu lokalnym. Aby utrzymać wskaźnik Tier 1 
na poziomie 6% banki te posiadały łącznie o 3,5 mld EUR za mało funduszy 
podstawowych, z czego 1,8 mld EUR przypadało  na hiszpańskie kasy. Jest to 
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kwota niewielka w porównaniu z wymaganym dofinansowaniem banków amery-
kańskich w wysokości 75 mld USD, a wśród ocenianych banków testu nie zdało 
aż 10 z nich. Świadczyć to może o dobrej kondycji banków europejskich, ale 
jeszcze bardziej o łagodnych kryteriach, wśród których nie wzięto pod uwagę 
niewypłacalności kraju (konkretnie Grecji) oraz zbyt małe spadki cen papierów 
rządowych.

Tabela 3. Amerykańskie banki w stress testach w 2009 roku

Banki z wynikiem pozytywnym testu Banki z wynikiem negatywnym testu
i ich potrzeby kapitałowe (w mld USD)

Goldman Sachs Bank of America 33,9
JP Morgan Chase Wells Fargo 13,7
Bank of New York Mellon GMAC 11,5
Metlife Citigroup 5,5
American Express Morgan Stanley 1,8
State Street Regions Financial 2,5
BB&T SunTrust Bank 2,2
US Bancorp KeyCorp. 1,8
Capitol One Financial Fifth Third Bancorp 1,1

Źródło: opracowanie własne.

Dokapitalizowanie amerykańskich banków na łączną kwotę 77 mld USD 
nastąpiło w ciągu kilku miesięcy po przeprowadzonych stress testach, głównie 
przez:

 – wyemitowanie nowych akcji i innych papierów wartościowych,
 – zamianę akcji uprzywilejowanych na zwykłe,
 – sprzedaż oddziałów banku lub części aktywów,
 – obniżenie dywidendy wypłacanej akcjonariuszom,
 – emisję akcji przeznaczonych tylko dla pracowników,
 – wygenerowanie wyższych zysków niż wcześniej prognozowano6.

Jedynym bankiem z Polski biorącym bezpośrednio udział w stress testach był 
bank PKO BP S.A. Uzyskał on jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich 
analizowanych banków. Współczynnik wypłacalności dla Tier 1 w 2011 r. wy-
niósłby 15,7%, a z uwzględnieniem dodatkowego wstrząsu wynikającego z ryzy-
ka kraju − 15,4%7. Natomiast znaczna część banków działająca w Polsce wzięła 
udział pośrednio w testach na poziomie skonsolidowanym, z uwagi na uczest-

6 Minął test, stres pozostał, Bankier.pl, 12 sierpnia 2009, www.bankier.pl/wiadomosc/Minal-
test-stres-pozostal-2060088.html [18.07.2010].

7 Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyników stress testów przeprowadzo-
nych na poziomie Unii Europejskiej z 23 lipca 2010 r.
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nictwo ich inwestorów strategicznych. Tabela 4 przedstawia wyniki stress testów 
banków inwestorów strategicznych wybranych banków krajowych.

Tabela 4. Wyniki stress testu dla inwestorów zagranicznych wybranych polskich banków

Nazwa Banku w Polsce Inwestor strategiczny Kapitał Tier 1 
(w mld EUR)

Wskaźnik Tier 1 
po uwzględnieniu 
scenariuszy szoko-

wych (w proc.)

Bank Pekao UniCredit 39 034 7,80
Bank Zachodni WBK Allied Irish Banks 8542 6,50
ING Bank Śląski ING Bank NV 34 015 8,80
BRE Bank Commerzbank AG 29 521 9,10

Bank Millenium Banco Commercial 
Portugues 6102 8,40

Kredyt Bank KBC Group 17 760 9,40

Raiffeisen Bank Polska Raiffeisen Zentralbank 
Osterreich 12 326 7,80

Santander Consumer Bank Grupo Santander 80 720 10,00
Deutsche Bank Polska Deutsche Bank AG 37 929 9,70
Bank BGŻ Rabobank Group 33 226 12,50
Nordea Bank Polska Nordea Bank AB 22 926 10,10

Źródło: Ł. Bystrzyński, P. Bednarski, Stresujący test, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 9, s. 83.

Powyższe zestawienie wskazuje na zdrowy poziom kapitału podstawowego 
i wskaźnika Tier 1. Najniższy wskaźnik Tier 1 na poziomie tylko 6,5% miał Al-
lied Irish Bank, ale nie jest to niespodzianką z uwagi na ogólną wiedzę dotyczącą 
jego trudności finansowych, czego efektem była sprzedaż hiszpańskiemu banko-
wi Santander banku BZ WBK S.A. uważanego w Polsce za jeden z najbardziej 
efektywnych oraz o wysokim poziomie obsługi klienta.

Poprawne wyniki stress testów grup bankowych wymienionych w tabeli 4 nie 
świadczą jednak wprost o kondycji finansowej i odporności na skrajne warunki 
makroekonomiczne ich polskich spółek zależnych. Trudno na tej podstawie osza-
cować stan kondycji krajowego systemu bankowego tym bardziej, że siła finan-
sowa banku inwestora nie przekłada się automatycznie na siłę finansową banku 
zależnego. Problem ten istotny jest w krajach, z których żaden pojedynczy bank 
bezpośrednio nie uczestniczył w testach (Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Esto-
nia, Bułgaria i Rumunia) lub jeden albo dwa banki, jak z Polski, Węgier i Słowe-
nii. Nie jest zatem jasne, czy banki z tych krajów zaliczyłyby test, gdyby potrak-
towano je indywidualnie8.

8 Ł. Bystrzyński, P. Bednarski, Stresujący test, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 9, s. 83.
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W wyniku kryzysu finansowego polski sektor bankowy zbytnio nie ucierpiał. 
Wprawdzie w roku 2009 wygenerował niższy zysk niż w 2008 r., jednak dzięki 
prowadzeniu konserwatywnej polityki kredytowej i nieangażowaniu się nadmier-
nie w ryzykowne operacje finansowe wykazał się większą stabilnością finansową 
i kapitałową aniżeli niektórzy ich inwestorzy strategiczni.

4. Podsumowanie

Analizując założenia przeprowadzonych stress testów, postawić można tezę, 
że ich parametry dobrane zostały zbyt łagodnie. Mimo to wyniki badań uspo-
koiły rynki finansowe, jednak bardziej w USA niż w Europie. Świadczyć mogą 
o tym notowania banków na rynku giełdowym. Indeks banków amerykańskich po 
wyraźnych spadkach zaczął rosnąć po ujawnieniu wyników stress testów, nawet 
o 40%, a indeks banków europejskich się nie zmienił. Inwestorzy nie do końca 
byli przekonani do zakupu akcji banków, tym bardziej że testów nie przeszły te, 
które od dawna były na czarnej liście, a jedynym pocieszeniem pozostały pozy-
tywne wyniki największych banków9.

Mimo akcentowanej ułomności stress testy spełniły swoją rolę. Z jednej stro-
ny wymusiły na bankach zwiększenie kapitałów własnych, z drugiej uspokoiły 
potencjalnych inwestorów obawiających się o stabilność i bezpieczeństwo pod-
miotu, w który inwestują. Wykazały jednak różnice decyzyjne na rynku amery-
kańskim i europejskim. W USA stress testy przeprowadzane były przez FED, któ-
ry może również wymusić na bankach odpowiednie kroki naprawcze. W Europie 
CEBS – Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych nie posiada statusu orga-
nu nadzoru, w związku z tym nie może sugerować wprowadzenia konkretnych 
rozwiązań na przyszłość dla poszczególnych banków czy krajowych nadzorców, 
a sprawowanie nadzoru nad europejskim systemem bankowym składającym się 
z 27 niezależnych organów nadzoru jest procesem bardzo złożonym. Dlatego też 
należałoby rozważyć postulat o utworzeniu unijnego nadzoru, który miałby moż-
liwość wprowadzenia regulacji zapewniających większe bezpieczeństwo działa-
nia banków tym bardziej, że europejskie banki nie ograniczają swojej działalności 
tylko do obszaru kraju macierzystego.

9 Unia nie zdała stress testów, „Gazeta Prawna” z 23−25.07.2010.



Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych 147

Literatura

Aggregate outcome of the 2010 UE wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation 
with the ECB, raport CEBS z 23.07.2010.

Bystrzyński Ł., Bednarski P., Stresujący test, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 9.
Dygas M., Testy stresu 1, „Gazeta Bankowa” 2009, nr 38.
Kawiak R., Żarna J., Dlaczego stress-testy stresują?, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 7−8.
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyników stress testów przeprowadzonych na 

poziomie Unii Europejskiej z 23.07.2010 r.
Minął test, stres pozostał, Bankier.pl, 12 sierpnia 2009, www.bankier.pl/wiadomosc/Minal-test-

-stres-pozostal-2060088.html [18.07.2010].
Próbną maturę banki zdały na trójkę z minusem, Bankier.pl, 1 czerwca 2009, www.bankier.pl/wia 

domosc/Probna-mature-banki-zdaly-na-trojke-z-minusem-1963065.html, [18.10.2010].
Unia nie zdała stress testów, „Gazeta Prawna” z 23−25.07.2010.





Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Nr 35/2011

Krajowe fundusze rynku pieniężnego  
w dobie kryzysu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Jacek M. Kowalski

Streszczenie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem inwestycji polegającej na zakupie jednostek uczestnictwa krajowych otwartych 
funduszy inwestycyjnych lokujących większość powierzonych aktywów na rynku pieniężnym. Za-
prezentowane dylematy wyboru przedmiotu inwestycji w kontekście „zamieszania pojęciowego” 
panującego w klasyfikacjach funduszy oraz próby porządkowania tych zagadnień przez europej-
skich regulatorów rynków papierów wartościowych. Odnośne zmiany weszły w życie 1 lipca 2011 r. 
wraz ze zrewidowaną dyrektywą UCITS.

Słowa kluczowe: fundusz inwestycyjny, fundusz rynku pieniężnego, syntetyczny wskaźnik 
ryzyka i zwrotu

1. Wprowadzenie

W aktualnym stanie prawnym, art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fun-
duszach inwestycyjnych1 (dalej: u.o.f.i.) wśród szczególnych typów funduszy in-
westycyjnych wyróżnia fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego, nakła-
dając nań bardzo ostre wymogi bezpieczeństwa w zakresie:

 – polityki lokacyjnej aktywów – przedmiotem lokat mogą być wyłącznie 
instrumenty rynku pieniężnego2 oraz depozyty o terminie zapadalności nie dłuż-

1 Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.
2 Do instrumentów rynku pieniężnego zaliczamy: bony skarbowe, bony pieniężne NBP, krót-
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szym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem za-
padalności w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu 
bezpieczeństwa,

 – maksymalnego, ważonego wartością lokat, średniego terminu do wykupu 
lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego – nie może być dłuższy niż 
90 dni.

Każdy fundusz spełniający powyższe wymogi ma wyłączne prawo używania 
w swej nazwie określenia „fundusz rynku pieniężnego”.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lokat fun-
duszu rynku pieniężnego Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia  
20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku 
pieniężnego3 (dalej: rozp. 1), szczegółowo określił sposoby minimalizacji ryzyka 
inwestycji wynikającego ze zmian rynkowych stóp procentowych oraz sytuacji 
ekonomicznej emitenta. W szczególności nacisk położono na wyceny ratingowe 
instrumentów rynku pieniężnego, według których przedmioty lokat muszą posia-
dać rating krótkoterminowy na poziomie co najmniej A3 zgodnie z wymogami 
agencji Standard&Poor’s lub P3 wg Moody’s, albo też F3 wg Fitch Ratings. Jeżeli 
ten podstawowy warunek nie jest spełniony, instrument może być przedmiotem 
lokaty, gdy emitent, gwarant lub poręczyciel tego instrumentu posiada przynaj-
mniej 2 pozytywne ratingi na poziomach nie niższych niż wymienione.

Opisane wyżej kryteria prawne wprowadzone zostały w celu stworzenia wa-
runków bezpiecznego, o dużej płynności, krótkookresowego inwestowania dla 
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w tym jednostek sektora finansów publicznych, które dys-
ponują czasowo wolnymi środkami płynnymi.

Rozpowszechniany jest pogląd, że zakup jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych rynku pieniężnego jest najbezpieczniejszą formą loka-
ty przejściowo wolnych środków płynnych chroniącą je przed spadkiem realnej 
wartości i zapewniającą dochód na poziomie stóp zwrotu z tradycyjnych lokat 
lub depozytów bankowych. Wydaje się, że warto sprawdzić prawdziwość tej tezy 
w kontekście dylematów inwestora wynikających z niejasnych klasyfikacji fun-
duszy otwartych, które lokują większą część aktywów na rynku instrumentów 
pieniężnych, przy czym najbardziej wiarygodny wynik dał test przeprowadzony 
w roku 2008 zwanym czarnym rokiem polskich funduszy inwestycyjnych.

koterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (commercial papers), obligacje z kuponami odsetko-
wymi − wypłacanymi nie rzadziej niż rok lub zerokuponowe, którym pozostał do wykupu termin 
krótszy niż rok. Por. M. Kobus, Krótkoterminowe papiery dłużne − charakterystyka, geneza i struk-
tura rynku, „Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW” 2006, nr 1, s. 68−78 oraz J. Onoszko, 
Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2003, nr 4, s.109−119.

3 Dz.U. nr 187, poz. 1936.
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2. Dylematy inwestora

Przeciętny inwestor nie posiadający zbyt dużego doświadczenia w wyborze 
przedmiotu lokaty w fundusz otwarty, pragnący jedynie zabezpieczyć wolne 
środki płynne co najwyżej na kilka miesięcy, z pewnością sięgnie po jednostki 
uczestnictwa funduszu zwanego funduszem rynku pieniężnego, który co do za-
sady powinien być narażony wyłącznie na ryzyko stopy procentowej. Wykazy 
takich funduszy (krajowych lub zagranicznych) wraz z ich wynikami inwesty-
cyjnymi publikują wszystkie krajowe portale finansowe. Identyfikacja fundu-
szu rynku pieniężnego jest prosta, gdyż nazwa fundusz rynku pieniężnego jest 
prawnie zastrzeżona na mocy powołanego wcześniej przepisu art. 178 [u.o.f.i.], 
chociaż fundusz z prawa używania tej nazwy nie musi skorzystać. Tu jednak 
pojawia się problem, gdyż w tej kategorii, obok funduszy rynku pieniężnego, 
występują fundusze, które w większości używają takich nazw, jak: gotówkowy, 
pieniężny, choć zdarzają się też fundusze: lokacyjne, skarbowe, depozytowe, 
ochrony kapitału.

Do powstania bałaganu w sferze identyfikacji funduszu inwestycyjnego loku-
jącego aktywa na rynku pieniężnym, wprowadzającym w błąd wielu inwestorów 
przyczyniła się sama Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA4), któ-
ra w dokumencie Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych5, a konkretnie w p. 4 Fun-
dusze gotówkowe i rynku pieniężnego, do grupy funduszy gotówkowych i rynku 
pieniężnego (nie wspominając o funduszach pieniężnych) zaliczyła fundusze, 
które spełniają kryteria określone w art. 178 [u.o.f.i.] oraz pozostałe fundusze, 
dla których łączna wartość parametru duration Macaulaya nie przekracza 1. Poza 
tym, co nie budzi większych zastrzeżeń, wśród tych funduszy wyróżniła trzy ka-
tegorie określające specjalizację walutową6: 1) fundusze inwestujące w walucie 
polskiej, 2) fundusze inwestujące w określonej walucie zagranicznej (np. EUR, 
USD) z oznaczeniem tej waluty, 3) fundusze bez określonej podstawowej waluty 
lokat.

4 Izba gospodarcza powołana do życia na mocy art. 70 [u.o.f.i.], która od 2005 r. przejęła 
wszelkie sprawy prowadzone przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (www.
izfa.pl).

5 Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ,Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, http://
www.izfa.pl/files_user/pdf/Klasyfikacja%20funudszy%20inwestycyjnych.pdf [10.07.2010].

6 Warunkiem zaklasyfikowania funduszu do jednej z kategorii 1–2 jest utrzymywanie udzia-
łu w aktywach funduszu lokat denominowanych w danej walucie wynoszącego 100%. Fundusz, 
który utrzymuje lokaty denominowane w różnych walutach może być zaklasyfikowany do jednej 
z kategorii 1–2, pod warunkiem stosowania pełnego zabezpieczenia kursowego względem waluty 
głównej. Dopuszcza się również niewielki (do 10%) udział aktywów denominowanych w walucie 
innej niż podstawowa, jeżeli fundusz zbywa w tej walucie tytuły uczestnictwa. Fundusze, które nie 
spełniają powyższego kryterium, klasyfikowane są jako fundusze bez określonej waluty podstawo-
wej lokat.
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Istniejący bałagan terminologiczny utrwaliły klasyfikacje stosowane przez 
niektóre portale finansowe, które z pojęciem fundusze gotówkowe i pienięż-
ne, w tym fundusze rynku pieniężnego (sic!), identyfikować nakazują fundusze, 
których portfel w przynajmniej w 66% składa się z instrumentów rynku pie-
niężnego lub papierów dłużnych denominowanych w PLN, dla których ryzyko 
stopy procentowej mierzone wartością parametru duration Macaulaya nie prze-
kracza 1.

Reasumując, dla jasności dalszych rozważań przyjąć trzeba, że fundusze in-
westujące większą część aktywów na rynku pieniężnym oraz w papiery dłużne 
o terminie zapadalności lub okresie odsetkowym nie dłuższym niż rok mogą-
ce lokować część aktywów na rynkach zagranicznych nazywamy funduszami 
gotówkowymi (pieniężnymi). Tym samym fundusze te mają większy potencjał 
zarabiania niż ustawowe fundusze rynku pieniężnego, jednak przy większym 
ryzyku, chociażby ze względu na generowanie ryzyka walutowego7 lub posia-
danie przejściowo w portfelu obligacji zamiennych na akcje8.

3. Wspólna definicja funduszy europejskich  
na rynku pieniężnym

Opisany wyżej chaos w klasyfikacjach funduszy inwestujących na rynkach 
pieniężnych, nieobcy także rynkom funduszy UE, zwrócił wreszcie uwagę Komi-
tetu Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych (CESR9). 1 lipca 2010 r. 
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, CESR wydał wytyczne w spra-
wie wspólnej definicji europejskich funduszy rynku pieniężnego10, co również 
dla rodzimego rynku funduszy inwestycyjnych skutkowało tym, że funkcjo-
nują tu dwie kategorie funduszy: Short-Term Money Market Fund (Fundusz 
inwestycyjny krótkoterminowego rynku pieniężnego) oraz Money Market Fund 

  7 Wymaga zawierania transakcji zabezpieczających na wystandaryzowanych, a nawet niewy-
standaryzowanych instrumentach pochodnych (np. Aviva Investors Depozyt Plus).

  8 Np. Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Ochrony Kapitału FIO może inwestować do 10% 
wartości aktywów Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż 
przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji.

  9 Committee of European Securities Regulators, od 1.01.2011 r. przekształcony został w Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA), czyli Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, który jest niezależnym organem UE dbającym o zachowanie stabilności jej syste-
mu finansowego poprzez zapewnienie integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego 
funkcjonowania rynków papierów wartościowych, a także zwiększenie ochrony inwestorów (http://
www.esma.europa.eu/).

10 CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds (Ref.:CESR/ 
10-049), http://www.eifr.eu [10.07.2010].
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(Fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego). Istota wspólnej definicji polega na 
tym, że dla obu kategorii CESR wyznaczył listę kryteriów11, które fundusze te 
muszą spełniać, jeżeli chcą używać nazwy Money Market Fund. Przedmiotowe 
wytyczne weszły w życie 1 lipca 2011 r. równolegle ze zmianami w dyrektywie 
UCITS (2009/65/EC) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu przejścio-
wego.

4. Nowy wyznacznik bezpieczeństwa inwestycji

W kontekście regulacji porządkujących klasyfikacje funduszy, wprowadzono 
również inne wytyczne, z których najważniejsza dla inwestora − 1 lipca 2010 r. − 
dotyczy możliwości szybkiej orientacji co do poziomu bezpieczeństwa funduszu 
na bazie wartości prostego syntetycznego wskaźnika ryzyka i zwrotu (Synthetic 
Risk and Reward Indicator). Miara ta, oznaczana dalej jako SRRI, zalecana jest 
do opisu ryzyka inwestowania w fundusze UCITS, a jej wartości publikowane 
będą w podstawowych materiałach informacyjnych dla inwestora (np. karta fun-
duszu, skrót prospektu emisyjnego)12.

Wskaźnik SRRI dla funduszu f jest annualizowaną miarą zmienności (volati-
lity) opisaną wzorem13:

SRRI m T R t A Rf f f
= = ( )
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gdzie: 
R(t)f – stopa zwrotu (%) dla funduszu f w okresie t (t = 1,2,..,T ∙ m), mierzona 

w czasie T lat w nienachodzących na siebie okresach roku o długości (1/m),
A(R)f  – średnia arytmetyczna stóp zwrotu z R(t)f.
Jeżeli oprzeć się na zalecanym okresie długości badania T = 5 lat, to przy 

miesięcznych stopach zwrotu, otrzymujemy:
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Tak obliczoną wartość SRRI odnosi się do przedziałów liczbowych wyznacza-
jących klasy ryzyka zrangowane w relacji rosnącej, jak w tabeli 1.

11 Tamże, s. 7−8 (Box 2 dla Short-Term Money Market Fund) oraz s. 11 (Box 3 dla Money 
Market Fund).

12 CESR’s Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward 
indicator in the Key Investor Information Document (Ref.:CESR/10-673), http://ec.europa.eu/inter 
nal_market/investment/ucits_directive_en.htm [10.07.2010].

13 Tamże, s. 5.
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Tabela 1. Klasy ryzyka wg SRRI

Klasa ryzyka 1 2 3 4 5 6 7

Przedziały 
SRRI (w proc.) <0−0,5) <0,5−2) <2−5) <5−10) <10−15) <15−25) <25

Źródło: opracowanie własne na podstawie CESR’s Guidelines on the methodology for the calculation of 
the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document  (Ref.:CESR/10-673), http://
ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm, s.7, [20.07.2010].

Wydaje się, że powyższa koncepcja łącznego pomiaru relacji ryzyko−zysk 
jest kompromisem między ujednoliceniem podstaw podejmowania decyzji in-
westycyjnych na rynkach funduszy przez przeciętnego inwestora a ucieczką od 
wprowadzenia „europejskich” benchmarków na rynku UCITS. Próbę tę uznać 
można za niezbyt udaną, zważywszy chociażby na znane ułomności odchylenia 
standardowego (volatility) jako absolutnej miary dyspersji (tutaj ryzyka)14.

5. Przykłady z rynku

W realiach polskiego rynku kapitałowego, na którym zawsze dominowa-
ły fundusze lokujące aktywa w papiery udziałowe, sytuacja na GPW w 2008 r. 
szczególnie wyraźnie przełożyła się na salda nabyć i umorzeń. Na koniec grudnia 
2008 r. w funduszach zgromadzono środki o łącznej wartości prawie 74 mld PLN, 
co stanowiło zaledwie 55,1% stanu z grudnia roku 2007. Co ciekawe, o 12,6% 
zmalała również wartość środków zarządzanych przez fundusze rynku pienięż-
nego oraz pieniężne (gotówkowe), wbrew tendencjom na światowych rynkach 
funduszy money market, co bezsprzecznie wynikało z rosnącej atrakcyjności kra-
jowych lokat bankowych15.

W najgorszym dla funduszy miesiącu – październiku 2008 r. – na 19 noto-
wanych wówczas krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych z grupy money 
market16, w tym: 2 – fundusze rynku pieniężnego oraz 17 – funduszy pieniężnych 

14 W tym zakresie porównaj: J.M. Kowalski, Decyzje inwestorów indywidualnych oparte na 
rankingach funduszy inwestycyjnych, w: Finansowanie rozwoju regionalnego, red. J. Stacharska-
-Targosz, J. Szostak, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2007, s. 147−155; J.M. Kowalski, Statystycz-
ny pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą ECM, Śląska Biblioteka 
Cyfrowa, http://www.sbc.org.pl/dlibra, s. 1−22 [10.07.2010]; J.M. Kowalski, Statystyczny pomiar 
efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą EAM (I), Śląska Biblioteka Cyfrowa, 
http://www.sbc.org.pl/dlibra, s. 1−10 [10.07.2010].

15 Raport 2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, http://www.izfa.pl [10.07.2010].
16 Chodzi tu o fundusze, które notowane były przez cały rok 2008.
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(gotówkowych), aż 13 zanotowało ujemne stopy zwrotu netto17, w tym nawet 
SKOK FIO Rynku Pieniężnego (−0,35%). Wśród funduszy pieniężnych (gotów-
kowych) liderami spadków okazały się być: Lukas FIO subfundusz Lukas Loka-
cyjny (−3,70%) oraz Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Ochrony Kapitału FIO 
(−4,46%). Te wyniki potwierdzają, że teza o nadzwyczajnym bezpieczeństwie in-
westowania w analizowanej grupie funduszy jest nie do końca prawdziwa.

Poza wszystkim, roczne stopy zwrotu netto funduszy za rok 2008, co zesta-
wiono w tabeli 2, w większości nie zachwyciły jeżeli porównać je do średniego 
miesięcznego oprocentowania netto18 w skali roku (w proc.) depozytów w PLN 
z terminem pierwotnym 1M, w sektorze gospodarstw domowych i instytucji nieko-
mercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, które wyniosło 4,54%. 
Lepszy wynik (4,67%) zdołał osiągnąć tylko DWS Polska FIO Płynna Lokata.

Tabela 2. Roczne stopy zwrotu netto (w proc.) za okres 01.01.2008−31.12.2008  
dla krajowych funduszy money market

FIO rynku pieniężnego i pieniężne (gotówkowe) Stopa zwrotu netto 

Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny 3,54
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny 3,08
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Ochrony Kapitału FIO 0,26
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus 3,72
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy 3,36
DWS Polska FIO Płynna Lokata 4,67
ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy 3,11
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny 3,44
Legg Mason Pieniężny FIO 3,45
Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 0,40
Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 3,06
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny 1,22
PKO Rynku Pieniężnego – FIO 1,91
PKO Skarbowy – FIO 3,24
PZU FIO Gotówkowy 2,97
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec – Kasa 4,27
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Gotówkowy 4,47
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 3,20
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny 4,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.money.pl/fundusze/kalkulator/zysk/.

17 Po uwzględnieniu prowizji i podatku.
18 Po uwzględnieniu zryczałtowanego (19%) podatku od dochodów kapitałowych.
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W grupie funduszy wymienionych w tabeli 2 tylko dwa: (SKOK FIO Rynku 
Pieniężnego oraz PKO Rynku Pieniężnego – FIO) spełniają wymogi prawne (art. 
178 [u.o.f.i.] oraz [rozp. 1]), co nakazuje zaliczyć je do elitarnej grupy najbez-
pieczniejszych funduszy z grupy money market.

Wykres 1. Miesięczne stopy zwrotu netto (w proc.) z PKO Rynku Pieniężnego – FIO oraz 
SKOK FIO Rynku Pieniężnego vs. miesięczne oprocentowanie netto (w proc.) depozytów PLN 
z terminem pierwotnym 1M w sektorze gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych 

działających na rzecz gospodarstw domowych w okresie I.2007−IX.2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.money.pl/fundusze/kalkulator/zysk/ i Raporty NBP 
(2007−2010),Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/ [10.09.2010].

Wykres 1 pokazuje zmienność wyników inwestycyjnych tych funduszy w kon-
tekście wybranego benchmarku. Już na pierwszy rzut oka widać, że PKO FIO wy-
kazuje dużo większą zmienność niż SKOK FIO.

W świetle tego spostrzeżenia warto więc sprawdzić poziom bezpieczeństwa 
analizowanych funduszy, korzystając z wartości SRRI wyznaczonych na bazie 
obserwacji miesięcznych w okresie 5 lat 2006−2010. Okazuje się, że dla SKOK 
FIO Rynku Pieniężnego wskaźnik SRRI = 0,3937, zaś dla PKO Rynku Pienięż-
nego – FIO wskaźnik SRRI = 1,0083. Ostatecznie według wytycznych CESR 
(ESMA) pierwszy z tych funduszy zaliczymy do pierwszej, zaś drugi do drugiej 
klasy ryzyka.

W uzupełnieniu powyższych rozważań warto nadmienić, że w ciągu tych 
pięciu lat SKOK FIO zagwarantował posiadaczom jednostek uczestnictwa stopę 
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zwrotu netto na poziomie 16,90%, zaś PKO FIO 16,20%. W tym kontekście naj-
lepszym funduszem inwestycyjnym otwartym okazał się być UniFundusze FIO 
subfundusz UniKorona Pieniężny, ze stopą zwrotu równą 23,69%.

6. Podsumowanie

W efekcie przeprowadzonej analizy okazało się, że apogeum pierwszej fazy 
światowego kryzysu finansowego przypadające na rok 2008, wycisnęło swoje 
piętno na wynikach inwestycyjnych całej grupy krajowych funduszy money mar-
ket, w tym ustawowych funduszy rynku pieniężnego. Te ostatnie, mimo najwięk-
szych ograniczeń polityki inwestycyjnej, wypadły całkiem nieźle na tle pozosta-
łych funduszy z tej grupy. Bez obawy popełnienia większego błędu można więc 
zaryzykować twierdzenie, że stosunkowo niski poziom zwrotu z zakupionych 
jednostek uczestnictwa jest ceną, którą warto zapłacić za bezpieczeństwo takiej 
lokaty przejściowo wolnych środków płynnych. Ma to szczególne znaczenie dla 
przedsiębiorców, chociażby na etapie kumulacji środków niezbędnych do prze-
prowadzenia planowanych inwestycji.

Literatura

CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds (Ref.:CESR/10-049), 
www.eifr.eu [10.07.2010].

CESR’s Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator 
in the Key Investor Information Document  (Ref.:CESR/10-673), ec.europa.eu/internal_market/
investment/ucits_directive_en.htm [10.07.2010].

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl/
files_user/pdf/Klasyfikacja%20funudszy%20inwestycyjnych.pdf [10.07.2010].

Kobus M., Krótkoterminowe papiery dłużne-charakterystyka, geneza i struktura rynku, „Studia 
i Materiały – Wydział Zarządzania UW” 2006, nr 1.

Kowalski J.M., Decyzje inwestorów indywidualnych oparte na rankingach funduszy inwestycyj-
nych, w: Finansowanie rozwoju regionalnego, red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, Wyd. 
WSB w Poznaniu, Poznań 2007.

Kowalski J.M., Statystyczny pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą 
ECM, Śląska Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl/dlibra [10.07.2010].

Kowalski J.M., Statystyczny pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą 
EAM (I), Śląska Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl/dlibra [10.07.2010].

Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2003, nr 4.
Raport 2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl [10.07.2010].
Raporty NBP (2007-2010),Narodowy Bank Polsk, www.nbp.pl/ [10.09.2010].





Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Nr 35/2011

Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych 
w kontekście kryzysu finansowego  

i postępującej globalizacji1 

Bankovní institut vysoká škola,
zahraničná vysoká škola Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici

Oto Košík Peter Poliak

Streszczenie. Postępująca globalizacja przejawiająca się np. w liberalizacji rynków, rozwoju 
technologii informatycznych, fuzjach spółek i wzroście ogólnoświatowej konkurencji nie ominęła 
słowackiego rynku ubezpieczeniowego, znajdując wyraz m.in. w powstaniu bankowości ubezpie-
czeniowej. Niniejszy artykuł naświetla wpływ kryzysu z roku 2008 na sprzedaż kluczowych pro-
duktów ubezpieczeniowych, najwięcej uwagi poświęcając m.in. ubezpieczeniom na życie, które 
stanowią trzon bankowości ubezpieczeniowej. Analizę sprzedaży produktów bankowo-ubezpiecze-
niowych przeprowadzono w kontekście kryzysu finansowego i narastającej globalizacji.1

Słowa kluczowe: bankowość ubezpieczeniowa, globalizacja, fuzje i przejęcia, kryzys finan-
sowy

1. Wprowadzenie

Będąc częścią UE oraz rynku światowego, słowacki rynek ubezpieczeniowy 
– podobnie jak cała słowacka gospodarka – nie mógł pozostać wolny od wpły-
wu procesów globalizacyjnych i trwającego kryzysu finansowego. W niniejszym 
artykule zaprezentowano aktualny obraz globalizującego się słowackiego rynku 
(rozdz. 3), szczególną uwagę poświęcając okresom, w których zachodziły najistot-
niejsze przejawy globalizacji. W dalszych rozdziałach skupiono się na produktach 

1 Z języka angielskiego przełożył Jarosław Szostak.
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ubezpieczeniowych, które spełniają kryteria bankowości ubezpieczeniowej. Ban-
kowość ubezpieczeniowa przedstawiona została jako wytwór biznesu globalnego 
i pokłosie kryzysu finansowego. W podrozdziale 4.3 z perspektywy globalizacji 
ukazano związki pomiędzy sprzedażą produktów bankowo-ubezpieczeniowych 
z dominującym udziałem ubezpieczeń na życie a kryzysem finansowym.

2. Aktualny obraz rynku ubezpieczeniowego  
w procesie globalizacji

Globalizacja to rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz, a mimo to trudno 
nam nieraz oszacować jej skutki dla prawidłowego funkcjonowania poszczegól-
nych sektorów krajowej gospodarki. Początki procesu globalizacji sięgają lat 50. 
XX w., a do jego głównych wymiarów należą2:

 – mobilność ludzi i kapitału − kapitał można dziś pozyskać łatwiej, szyb-
ciej i taniej niż kiedykolwiek,

 – cyfryzacja społeczeństwa − technologie informacyjne i komunikacyjne 
energicznie wnikają we wszystkie sfery ludzkiej działalności. Możliwość bezpo-
średniego łączenia się z całym światem przez 24 godziny na dobę i natychmiasto-
wej transmisji danych w dowolne miejsce na Ziemi zasadniczo przeobraziły nasze 
pojmowanie pojęcia czasu i przestrzeni,

 – liberalizacja − zniesienie barier ograniczeń politycznych i ekonomicznych 
pozwala podmiotom gospodarczym efektywnie działać na globalnych rynkach,

 – integracja przedsiębiorstw − dzięki niej możliwe jest powstawanie no-
wych podmiotów gospodarczych, które tworzą i kształtują rynki poprzez fuzje 
i przejęcia.

3. Globalizacja słowackiego sektora finansowego – 
branża ubezpieczeniowa

Kluczowymi elementami sektora finansowego są bankowość, ubezpieczenia 
i rynki kapitałowe. We wszystkich tych składowych sektora globalizacja przebie-
ga w podobny sposób. Każdy jednak z głównych wymiarów globalizacji (mobil-
ność ludzi i kapitału, cyfryzacja społeczeństwa, uchylenie barier społeczno-eko-
nomicznych i integracja przedsiębiorstw) przybiera w poszczególnych częściach 

2 Z. Krátka, Vplyv globalizácie na poistné trhy, „Biatec” odborný bankový časopis NBS, 
Bratislava 2007, s. 24−27.
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sektora finansowego specyficzny kształt. W niniejszym artykule omówiona zo-
stanie globalizacja słowackiej branży ubezpieczeń, która bez wątpienia stanowi 
już część światowego rynku ubezpieczeniowego i w której wyraźnie uwidacznia 
się przemożny wpływ zglobalizowanej gospodarki nie znającej granic geogra-
ficznych ni państwowych. Najbardziej istotne przejawy globalizacji w sektorze 
ubezpieczeniowym obejmują3:

 – globalną konkurencję,
 – fuzje i przejęcia,
 – zmiany w strukturze ubezpieczanego ryzyka,
 – alternatywne metody transferu ryzyka,
 – zintegrowany nadzór,
 – kompleksowe modele zarządzania ryzykiem,
 – wirtualne firmy ubezpieczeniowe,
 – bankowość ubezpieczeniową.

Globalna konkurencja. Konkurencja na względnie niedużym słowackim 
rynku ubezpieczeniowym szybko rosła w lach 1993−2001. Liczba ubezpieczy-
cieli działających na rynku powiększyła się w tym okresie aż 3-krotnie – do  
29 firm w roku 20014. Połowa z tej liczby to firmy o charakterze globalnym. Wy-
starczy wspomnieć np. Generali, Nationale-Nederlanden, Amslico, Gerling, Česká 
poišťovna, Allianz czy QBE. Firmy te korzystają z know-how macierzystych po-
nadnarodowych korporacji, wprowadzają nowe technologie, produkty ubezpie-
czeniowe itd. Konkurencja globalna się zaostrza, wskaźniki użyteczności pro-
duktów ubezpieczeniowych się poprawiają, a różnice w kosztach się pogłębiają.  
W omawianym okresie produktywność zebranych składek w przeliczeniu na jed-
nego zatrudnionego w ubezpieczeniach wzrosła z 1 mln do 10 mln SK. Przyczyni-
ło się do niego zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w pośrednictwie 
ubezpieczeniowym5.

Fuzje i przejęcia. Fuzje i przejęcia w słowackim sektorze ubezpieczeniowym 
zostały w głównej mierze wywołane działaniami restrukturyzacyjnymi wdrażany-
mi po roku 1989. Typowym przykładem jest prywatyzacja firmy Slovenská po-
isťovňa przeprowadzona w roku 2001 z udziałem monachijskiej spółki Allianz 
AG, w wyniku której od roku 2003 słowacki podmiot kontynuował działalność 
pod szyldem Allianz – Slovenská poisťovňa. Globalny rynek ubezpieczeń zwięk-
szył presję na obniżanie kosztów firm ubezpieczeniowych oraz usprawnienie pra-
cy pośredników. Przykładem jest fuzja Generali ze słowackim oddziałem firmy 
ubezpieczeniowej Česká poisťovňa (tj. Česká poisťovňa Slovensko), w której re-
zultacie w roku 2008 powstała spółka Generali Slovensko poisťovňa, plc. Presja 

3 Tamże.
4 Zob. www.slaspo.sk/13075 [1.09.2010].
5 O. Košík, Poisťovníctvo – vybrané problémy, Vysokoškolské skriptá Ekonomická fakulta 

UMB, Ekonóm, Banská Bystrica 2007, s. 37.
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na powiększenie udziału w rynku ubezpieczeniowym była przesłanką dla ekspan-
sji austriackiej grupy Vienna Insurance Group, która wchodziła do innych spółek 
ubezpieczeniowych za pomocą przejęć. Obecnie ponad 30% rynku ubezpieczeń 
znajduje się w rękach czterech firm ubezpieczeniowych: Kooperatíva poisťovňa, 
plc, Komunálna poisťovňa, plc, Kontinuita poisťovňa, plc oraz Poisťovňa Slo-
venskej sporiteľne, plc. Stają się one przez to poważnymi rywalami dla Allianz 
– Slovenská poisťovňa, plc.

Zmiany w strukturze ubezpieczanego ryzyka. Współczesne społeczeństwa 
żyją w świecie pełnnym ryzyka, przed którym chcą się jak najlepiej zabezpieczyć, 
przynajmniej w sensie finansowym. Pojawiają się wciąż nowe rodzaje ryzyka6, 
jak choćby dotąd nieznane rodzaje zagrożeń zdrowotnych (nowe odmiany nowo-
tworów, pasywne palenie tytoniu, zatrucia azbestem itp.) czy ryzyko wynikające 
z rozwoju nauki i technologii, które może np. prowadzić do narażenia ciała ludz-
kiego na kontakt z rozmaitymi chemikaliami bądź substancjami radioaktywnymi. 
Dochodzą do tego różne rodzaje ryzyka powstające w związku z przeobrażeniami 
w sferze społecznej i ekonomicznej lub zmianami w otoczeniu prawnym, rośnie 
również liczba zagrożeń będących konsekwencjami zmian w środowisku natu-
ralnym – w tym zmian klimatycznych – takich jak powodzie, huragany, skażenia 
czy klęski głodu. Istnieją wreszcie zagrożenia o podłożu politycznym, jak terro-
ryzm7. Globalny charakter podmiotów działających na słowackim rynku ubezpie-
czeniowym sprawia, że w kraju tym oferowanych jest ponad 200 podstawowych 
produktów ubezpieczeniowych. Oprócz produktów powszechnie znanych i do-
stępnych sprzedawane są np. ubezpieczenia od chorób związanych z takim czy in-
nym stylem życia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 
płodów rolnych, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i aktów wandalizmu, czy 
polisy zapewniające ochronę finansową lub prawną8.

Alternatywne metody transferu ryzyka. Alternatywne metody transferu ry-
zyka (Alternative Risk Transfer – ART) wykorzystywane są przede wszystkim 
jako nowoczesna forma reasekuracji. Termin ten obejmuje wszelkie alternatywne 
w stosunku do tradycyjnych formy transferu ryzyka ubezpieczeniowego stoso-
wane w ramach reasekuracji, w przeważającej mierze oparte na wykorzystaniu 
instrumentów rynku kapitałowego9. Ta nowoczesna metoda reasekuracji była 
z powodzeniem stosowana przed wybuchem obecnego światowego kryzysu fi-
nansowego i gospodarczego, przede wszystkim w USA i Wielkiej  Brytanii. Jest 
jednak nieodzowne, by rynek kapitałowy przewyższał rynek ubezpieczeniowy 

6 Between Public and Private: Insurance Solutions for a Changing Society, raport Comité 
Européen des Assurances (CEA), CEA czerwiec 2005, s. 5.

7 O. Košík, Životné poistenie a jeho súčasný vývoj, „Acta Aerarii Publici” 2008, nr 5, s. 68.
8 Zob. www.slaspo.sk/poistné produkty.
9 A. Majtánová, Z. Krátka, Alternatívny prenos rizika v zaistení, w: Zborník z 5. Medzinárodnej 

konferencie Finanční řízení podniku a finanční institucí, VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2005, s. 244.
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i reasekuracyjny pod względem wielkości i chłonności. W konsekwencji w na-
szych warunkach metody te mogą być wykorzystywane głównie do zabezpie-
czenia przed skrajnie wysokim ryzykiem, a takich rodzajów ryzyka jest niewiele. 
Rozwój tej formy transferu ryzyka zahamowany został przez globalny kryzys fi-
nansowy i gospodarczy. Jej efektywne wykorzystanie w procesie reasekuracji jest 
przedmiotem regulacji Solvency II zaproponowanej przez Komisję Europejską.

Zintegrowany nadzór. Funkcjonowanie transnarodowych instytucji finanso-
wych ujawniło znaczną wrażliwość rynków finansowych i ich narażenie na ryzyko 
w wyniku braku kontroli nad złymi praktykami czy wręcz rozmyślną niegospodar-
nością zarządzających. Przykłady z okresu obecnego kryzysu finansowego jasno 
wskazują na to, że zarządy firm i instytucji finansowych nie dochowywały należy-
tej staranności w zarządzaniu ryzykiem. Powyższą tezę ilustrują następujące fakty:

 – instytucje finansowe zaniedbywały środki ostrożnościowe w prowadzeniu 
interesów,

 – przedsiębiorstwa źle zarządzały ryzykiem i to zarówno prowadząc własną 
działalność gospodarczą, jak i operacje na giełdzie papierów wartościowych,

 – zawiodły oceny wystawiane instytucjom finansowym przez agencje ratin-
gowe,

 – zawiódł system kontrolowania kondycji przedsiębiorstw przez audytorów,
 – zawiodły krajowe i transnarodowe systemy nadzoru.

Aby wyeliminować te niedostatki w sektorze ubezpieczeń (także w innych gru-
pach instytucji finansowych), stale prowadzone są prace nad doskonaleniem zinte-
growanego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym. System ten powstaje m.in. 
w wyniku regulacji wprowadzanych przez Bazyleę II (Nową Umowę Kapitałową) 
oraz dyrektywę Solvency II. Na Słowacji stosowny nadzór umiejscowiony jest 
w Narodowym Banku Słowacji (NBS). Wykaz i opis poszczególnych elementów 
zintegrowanego systemu nadzoru NBS znaleźć można pod adresem www.nbs.sk.

W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym Narodowy Bank Słowacji nad-
zoruje również – w ramach określonych przez prawo – podmioty skonsolidowa-
ne, podmioty częściowo skonsolidowane, holdingi finansowe, mieszane holdingi 
finansowe czy konglomeraty finansowe.

Kompleksowe modele zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Zarzą-
dzanie ryzykiem jest dla firm ubezpieczeniowych bardzo ważne, gdyż przyjmują 
one na siebie ryzyko swoich klientów. Generalnie rzecz biorąc, wyższe ryzyko 
przyjmowane za pośrednictwem umowy ubezpieczenia musi być odpowiednio 
wysoko wycenione. Im więcej danych o ryzyku posiada ubezpieczyciel, tym do-
kładniej jest w stanie je oszacować10. To dlatego firmy ubezpieczeniowe zbierają 
tak wiele informacji o ubezpieczanych osobach i przedmiotach, i to dlatego stosu-
ją kompleksowe metody zarządzania ryzykiem. Ich używanie zalecane jest w re-

10 Zob. www.roselladb.com/insurance-risk-analysis.htm [1.09.2010].
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gulacjach dyrektywy dla branży ubezpieczeniowej Solvency II, która powinna 
wejść w życie na całym obszarze UE w roku 2013.

Wirtualne firmy ubezpieczeniowe. Pomimo optymistycznych prognoz, 
które już co najmniej od dekady głoszą, że Internet i nowoczesna technologia 
wyprą tradycyjne oddziały, nic podobnego się nie stało. Placówki firm ubezpie-
czeniowych (także banków) przetrwały w fizycznej postaci i nadal mają rację 
bytu. Trzeba sobie uświadomić, że pewne produkty ubezpieczeniowe nie zmate-
rializują się bez udziału czynnika ludzkiego (np. ubezpieczenia nieruchomości od 
klęsk żywiołowych, ubezpieczenia komunikacyjne itp.). Z drugiej strony przy-
znać wypada, że po ustaleniu i spełnieniu najważniejszych wymogów dla funk-
cjonowania wirtualnych firm ubezpieczeniowych (takich jak korzystanie z podpi-
su elektronicznego, reguły przetwarzania elektronicznych transakcji handlowych, 
infrastruktura sieciowa, wyposażenie sprzętowe itd.) nie będzie powodów, by taki 
wirtualny system ubezpieczeniowy nie znalazł miejsca, zwłaszcza na rynku pro-
stych produktów ubezpieczeniowych, jak ubezpieczenia turystyczne, polisy obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych czy niektóre typy ubezpieczeń na życie.

Bankowość ubezpieczeniowa. Z uwagi na jego szczególną wagę ten przejaw 
globalizacji omówiony zostanie szerzej w odrębnym rozdziale artykułu.

4. Bankowość ubezpieczeniowa jako produkt  
globalnej gospodarki

Silny wpływ tendencji globalizacyjnych jest charakterystyczną cechą współ-
czesnego rynku produktów bankowości ubezpieczeniowej na Słowacji. Nie spo-
sób mówić wyłącznie o produktach bankowości ubezpieczeniowej, nie wspomi-
nając o samej bankowości ubezpieczeniowej. Sprzedaż tych produktów odbywa 
się bowiem w ramach istniejącej instytucjonalnej struktury banków i sektora ban-
kowego oraz w instytucjonalnych ramach istniejących firm ubezpieczeniowych 
i sektora ubezpieczeniowego. Poziom współpracy pomiędzy bankiem a firmą 
ubezpieczeniową definiuje skalę rynkowego sukcesu tak prostych, jak i złożo-
nych produktów bankowości ubezpieczeniowej. Obecnie wyróżnić można 3 po-
ziomy współpracy pomiędzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi obejmującej 
sprzedaż produktów bankowości ubezpieczeniowej11.

Pierwszy poziom współpracy pomiędzy bankami a firmami ubezpieczenio-
wymi może polegać na sprzedaży produktów tradycyjnych i łatwych w obsłudze, 

11 O. Košík, Vývoj bankopoistenia vo svete by mal byť poučením pre naše banky a poisťovne, 
„Acta Aerarii Publici”  2005, nr 2, s. 42−43.
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które co prawda zbywane są w dużych ilościach, ale z racji niewielkiej wartości 
jednostkowej zapewniają znikome korzyści tak dla banku, jak i dla ubezpieczone-
go. Należą do nich np. ubezpieczenia turystyczne i podróżne.

W porównaniu z poziomem pierwszym do form współpracy dodać należy 
sprzedaż takich produktów jak ubezpieczenia na życie, które są interesujące nie 
tylko z punktu widzenia udziału ilościowego, ale również z perspektywy poten-
cjalnych korzyści dla banków. Ten poziom współpracy pomiędzy bankami a fir-
mami ubezpieczeniowymi obejmuje zatem sprzedaż szerokiego wachlarza pro-
duktów, ale nie zawiera elementu ściślejszych powiązań organizacyjnych między 
podmiotami. Jako przykłady takiej współpracy na rynku słowackim można tu 
wymienić pary: Dexia banka Slovensko + Komunálna poisťovňa, VÚB banka + 
+ Generali Slovensko poisťovňa, Tatra banka + Allianz – Slovenská poisťovňa.

Na trzecim poziomie współpracy pomiędzy bankami a firmami ubezpiecze-
niowymi zachodzi powiązanie sprzedaży produktów bankowych i finansowych ze 
sprzedażą produktów ubezpieczeniowych w ramach kompleksowej obsługi klien-
ta, a oprócz tego występują związki organizacyjne pomiędzy podmiotami banko-
wymi i ubezpieczeniowymi. Do przykładów takiej współpracy zaliczyć należy 
powiązania zarządcze i organizacyjne pomiędzy bankiem Slovenská sporiteľňa 
a firmą Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Co takiego jest w procesie globalizacji, co popycha banki do sprzedaży pro-
duktów bankowości ubezpieczeniowej? Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych 
nie tylko zapewnia wzrost przychodów, ale też stanowi sposób dywersyfikacji ich 
źródeł, zmniejszając uzależnienie banku od marży odsetkowej, opłat i prowizji. 
Daje im to zatem możliwość wykorzystania bogatej bazy własnej klientów do 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, której struktura wszak istotnie się róż-
ni od struktury klienteli firm ubezpieczeniowych. W grę wchodzi ponadto aspekt 
konkurencyjności, który wiąże się z możliwością oferowania jak najszerszej gamy 
produktów finansowych pozwalających kompleksowo zaspokajać potrzeby klien-
ta w każdym wieku. Nie należy też lekceważyć korzyści w postaci zmniejszenia 
ryzyka kapitałowego przy zachowaniu niezmienionej rentowności oraz w postaci 
dostępu do innego rodzaju pieniądza. Na koniec warto wspomnieć o tym, że dzię-
ki produktom ubezpieczeniowym banki ograniczyć mogą koszty stałe i zwiększać 
wydajność pracowników.

Co takiego jest w procesie globalizacji, co zachęca firmy ubezpieczeniowe 
do udostępniania swych produktów w bankowej sieci sprzedaży? Firma ubezpie-
czeniowa zyskuje w ten sposób dostęp odbiorców z innych segmentów i o innej 
strukturze niż ich własna klientela. Pozwala to zaoferować nowe produkty, któ-
rych z wielu względów ubezpieczyciel dotąd nie był w stanie sprzedawać przez 
własną sieć sprzedaży. Z kolei oferta produktów finansowych daje szansę za-
spokajania bardziej złożonych i wyrafinowanych potrzeb klientów – współpraca 
z bankiem tworzy nowy potencjał, który przyczynia się do powstawania coraz to 
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nowych produktów bankowości ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe mają 
ponadto możliwość pozyskania z banków dodatkowego kapitału, który poprawi 
ich wskaźniki wypłacalności. Mogą wreszcie zredukować koszty i dzięki temu 
obniżyć ceny produktów, aby poprawić swą konkurencyjność i łatwiej zdobywać 
klientów na globalnym rynku.

4.1. Produkty ubezpieczeniowe spełniające kryteria  
produktów bankowości ubezpieczeniowej

Sprzedaż produktów bankowości ubezpieczeniowej obecnie prowadzona jest 
za pośrednictwem urzędnika bankowego, który sprzedaje prosty produkt ubezpie-
czeniowy – taki, jaki bankom wolno mieć ofercie – nie ruszając się nawet przy 
tym ze swego miejsca przy okienku.

W większości przypadków produkty bankowości ubezpieczeniowej opraco-
wywane są przez konkretne firmy ubezpieczeniowe i dokonuje się w nich jedynie 
drobnych modyfikacji, by dostosować je do praktyk przyjętych w danym banku. 
Najbardziej powszechnym produktem bankowości ubezpieczeniowej, który zo-
stał zaoferowany na Słowacji jako jeden z pierwszych, były klasyczne polisy na 
życie z ubezpieczeniem ryzyka kredytowego (hipoteka, kredyt konsumencki itp.). 
Innym prostym i często sprzedawanym produktem bankowości ubezpieczeniowej 
jest ubezpieczenie w podróży. Ten rodzaj ubezpieczenia doskonale ilustruje istotę 
bankowości ubezpieczeniowej, w której urzędnik bankowy obsługujący klienta 
antycypuje jego potrzeby i proponuje mu produkt komplementarny, który te po-
trzeby zaspokaja.

Szczególną grupą produktów bankowości ubezpieczeniowej są ubezpiecze-
nia samochodowe (komunikacyjne). Jeżeli reklamy niektórych banków nie wpro-
wadzają nas w błąd co do ubezpieczeń komunikacyjnych, to można je zawierać 
wyłącznie w obecności agenta, gdyż nie jest możliwe ubezpieczenie pojazdu bez 
jego oględzin. Jeśli niezupełnie dotyczy to obowiązkowych ubezpieczeń odpo-
wiedzialności cywilnej, to jest tak jedynie dlatego, że ich zawieranie bez udziału 
agenta umożliwiają obecne – tymczasowe i mocno uproszczone – przepisy w tej 
materii.

W warunkach słowackich do najważniejszych produktów bankowości ubez-
pieczeniowej należą kapitałowe i inwestycyjne ubezpieczenia na życie. Zarówno 
banki, jaki i towarzystwa ubezpieczeniowe zainteresowane są oboma rodzajami 
produktów. Starają się bowiem pozyskiwać klientów na jak najdłuższy okres, co 
pozwala im łagodzić niedobór kapitału długoterminowego. Każdy z tych produk-
tów wymaga współpracy z bankiem. W przypadku ubezpieczeń kapitałowych 
„wabikiem” dla klienta może być np. możliwość udzielenia kredytu pod hipotekę, 
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zaś w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych procentuje doświadczenie banków 
w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe z dru-
giej strony lepiej radzą sobie z kalkulowaniem składek i rezerw technicznych.

4.2. Rozwój słowackiego rynku ubezpieczeniowego  
wobec różnych aspektów globalizacji oraz pogłębiającego się 

kryzysu finansowego i gospodarczego

W okresie od roku 2000 do 2004 słowacki rynek ubezpieczeniowy rozwijał 
się pomyślnie nie tylko dzięki obecności towarzystw ubezpieczeniowych o glo-
balnym zasięgu, ale również wzrostowi PKB (od 1,4% do 4,8% rok do roku). Roz-
wój ten miał przede wszystkim charakter ilościowy, co wyrażało się corocznym 
wzrostem wartości składek z tytułu zawieranych ubezpieczeń rzędu 13−16%.

Tabela 1. Wzrost (spadek) PKB Słowacji na tle kształtowania się wartości składek z tytułu 
zawieranych ubezpieczeń (wzrostu/spadku) – wszystkich oraz w podziale na ubezpieczenia  

na życie i pozostałe

Rok

PKB – 
wzrost/
spadek 

(w proc.)

Składki 
ubezp. 
(w tys. 
EUR)

Składki 
ubezp. 
wzrost/
spadek 

(w proc.)

Ubezpieczenia na życie Pozostałe ubezpieczenia

Składki 
(w tys. 
EUR)

Wzrost/
spadek 

(w proc.)

Udział 
w rynku 
(w proc.)

Składki 
(w tys. 
EUR)

Wzrost/
spadek 

(w proc.)

Udział 
w rynku 
(w proc.)

2003 4,7 1 387 886 15,2 564 561 8,5 40,7 823 325 20,4 59,3

2004 5,2 1 563 424 12,6 645 078 14,3 41,3 918 347 11,5 58,7

2005 6,5 1 676 938 7,3 730 310 13,2 43,6 945 628 3,0 56,4

2006 8,5 1 778 666 6,1 840 863 15,1 47,3 937 803 −0,8 52,7

2007 10,4 1 904 262 7,1 945 415 12,4 50,0 958 846 2,2 50,0

2008 6,4 2 100 114 10,2 1 098 999 16,2 52,3 1 001 115 4,4 47,7

2009 −4,7 2 026 380 −3,5 1 061 505 −3,4 52,4 964 875 −3,6 47,6

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie www.slaspo.sk i www.finance.gov.sk [1.09.2010].

Rok 2004 był krytyczny, ponieważ Słowacja wstąpiła wówczas do UE i sło-
wacki rynek ubezpieczeniowy stał się częścią rynku ubezpieczeniowego UE. Jak 
widać w tabeli 1, między rokiem 2004 a 2009 gospodarka Słowacji notowała 
dobre wyniki, które znajdowały odbicie w przyśpieszającym tempie wzrostu ze-
branych składek. W rezultacie wzrostu realnych wynagrodzeń ludność stać było 
na to, by część środków wydawać na ochronę zdrowia i majątku, czyli na ubez-
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pieczenia. W otoczeniu biznesowym rynku ubezpieczeń nie panowała jednak 
w tym okresie zdrowa konkurencja (dominowały 3−4 towarzystwa ubezpiecze-
niowe). Pomimo to ceny zabezpieczenia przed ryzykiem sprowadzone zostały do 
niższego poziomu, co sprawiło, że wzrost wysokości zebranych składek wynikał 
z większej liczby i szerszego zakresu ubezpieczeń, nie zaś ze wzrostu cen składek. 
Z kolei spadek składek z tytułu polis innych niż polisy na życie, który miał miej-
sce w roku 2006, był raczej spowodowany spadkiem cen polis (obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów) niż spad-
kiem liczby zawieranych umów.

Za pozytywny przejaw globalizacji uznać można fakt, że po przystąpieniu 
Słowacji do UE także w tym kraju zaczął się wyraźnie uwidaczniać trend polega-
jący na preferowaniu ubezpieczeń na życie w stosunku do pozostałych ubezpie-
czeń. W roku 2003 ubezpieczenia na życie pozostawały w proporcji 40 do 60% do 
innych ubezpieczeń – dokładnie odwrotnie niż w bardziej rozwiniętych krajach 
Europy. Ten stan rzeczy wynikał z czynników obiektywnych12:

 – osoby fizyczne jak i, w wielu przypadkach, osoby prawne nie doceniały 
wagi ubezpieczenia posiadanych nieruchomości jako narzędzia pozwalającego 
wyeliminować wszelkie potencjalne ryzyko,

 – brakowało świadomości, że zawarcie ubezpieczenia na życie w wieku 
produkcyjnym może zapewnić wzrost poziomu dochodów osiąganych w wieku 
emerytalnym,

 – realne dochody ludności pozostawały nadal na relatywnie niskim poziomie,
 – słowacka stopa długoterminowego (tj. powyżej 6 miesięcy) bezrobocia 

wciąż należała do najwyższych wśród krajów OECD.
Po uzyskaniu członkostwa w UE na rozwój słowackiego rynku ubezpiecze-

niowego oddziaływać zaczęły (bezpośrednio bądź pośrednio) także inne czynniki:
 – z unijnych funduszy strukturalnych pozyskiwać można było bezzwrotne 

dotacje, np. na rozwój regionów, które wykorzystywano do wspierania sektora 
przedsiębiorstw,

 – oznaki ożywienia na rynku kapitałowym,
 – reformy (np. reforma emerytalna) wdrażane w krajowej gospodarce pozy-

tywnie wpływały np. na wzrost zawieranych ubezpieczeń na życie.
Fakty te wskazują, że stopniowo kształtuje się dominacja ubezpieczeń na 

życie nad pozostałymi ubezpieczeniami (także w świadomości społeczeństwa).  
W roku 2009 ich wzajemny stosunek wynosił 52,4 do 47,6% na korzyść ubezpie-
czeń na życie.

Kryzys gospodarczy i finansowy istotnie wpłynął na ubezpieczenia technicz-
ne. Można stwierdzić, że: 

12 K. Polavková, A. Majtánová, Poisťovníctvo v SR – súčasť finančného trhu EÚ, w: Medziná-
rodná vedecká konferencia: Európske financie – teória, politika a prax, FF UMB, Banská Bystrica 
2004.
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 – spadek PKB w latach 2008 i 2009 – przesunięty o rok w przypadku spadku 
ubezpieczeń technicznych – miał bardziej znaczący wpływ na inne ubezpieczenia 
niż na ubezpieczenia na życie,

 – jak pokazują statystyki, w pierwszym kwartale roku 2010 ubezpieczenia 
na życie poprawiły wynik (wzrost o 4,1%) w porównaniu z tym samym okresem 
roku 2009, natomiast pozostałe ubezpieczenia straciły w tym samym czasie 6,7%,

 – jeżeli utrzyma się tempo, w jakim słowacka gospodarka wraca na ścieżkę 
wzrostu, prawdopodobnie już w roku 2012 rynek ubezpieczeń – zarówno na ży-
cie, jak i pozostałych – powróci do poziomu sprzed roku 2008.

4.3. Rozwój rynku bankowości ubezpieczeniowej  
wobec różnych aspektów globalizacji i pogłębiającego się 

kryzysu finansowego i gospodarczego

Z prowadzonych dotąd badań nad produktami bankowości ubezpieczenio-
wej13 można wysnuć wniosek, że jej produkty reagują na efekty globalizacji po-
dobnie jak ubezpieczenia na życie i inne produkty ubezpieczeniowe. Potwierdzają 
to następujące fakty:

 – udział bankowości ubezpieczeniowej w sprzedaży ubezpieczeń technicznych 
sięga 10% w skali rocznej, co znaczy, że co 10. takie ubezpieczenie sprzedawane 
jest przez banki. Liczby tej co prawda nie da się dokładnie wyliczyć, gdyż banki 
i towarzystwa ubezpieczeniowe z różnych powodów nie podają takich danych,

 – oferta bankowości ubezpieczeniowej obejmuje produkty zarówno z zakre-
su ubezpieczeń na życie, jak i innego rodzaju ubezpieczeń. W przypadku ubez-
pieczeń na życie ich różne warianty – tak kapitałowe czy inwestycyjne, jak i kla-
syczne polisy na życie – służą jako zabezpieczenie dla różnego typu kredytów. 
Do pozostałych ubezpieczeń zaliczają się przede wszystkim ubezpieczenia ko-
munikacyjne (głównie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych) i ubezpieczenia podróżne,

 – na rynku ubezpieczeń na życie daje się zauważyć, że produkty bankowości 
ubezpieczeniowej wykazują ten sam trend co rynek, a wpływ kryzysu finanso-
wego i gospodarczego na ten trend jest pomijalny. Dzieje się tak również z tej 
przyczyny, że banki zaangażowane w sprzedaż tych produktów nie zmagały się 
podczas kryzysu z żadnymi poważniejszymi problemami,

13 O. Košík, Vývoj bankopoistenia vo svete by mal byť poučením pre naše banky a poisťovne, 
„Acta Aerarii Publici” 2005, nr 2; O. Košík, P. Poliak, Criteria Underlying the Bancassurance 
Development, „Acta Aerarii Publici” 2006, nr 3; O. Košík, Podporuje model Solvency II úspešnosť 
integrovaného modelu banky a poisťovne pri predaji bankopoistných produktov?, „Acta Aerarii 
Publici” 2007, nr 4.



Oto Košík, Peter Poliak170

 – na rynku pozostałych ubezpieczeń udział produktów bankowości ubez-
pieczeniowej ogranicza się do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które odpowiada za 1/3 łącznej 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych innych niż ubezpieczenia na życie. 
Jako że jest to ubezpieczenie obowiązkowe wymagane przez prawo, kryzys eko-
nomiczny dotknął sprzedaż tego produktu tylko o tyle, o ile wpłynął na roczną 
sprzedaż samochodów. Biorąc pod uwagę znikomy odsetek, który stanowią nowo 
nabywane samochody wśród wszystkich ubezpieczanych pojazdów, należy skon-
statować, że wpływ kryzysu na sprzedaż tego produktu ubezpieczeniowego był 
zapewne znikomy,

 – stwierdzić można wreszcie, że kryzys finansowy i gospodarczy mają nie-
wielki wpływ na sprzedaż produktów bankowości ubezpieczeniowej, natomiast 
wpływ procesu globalizacji jest znaczący.

5. Podsumowanie

Na słowacki rynek ubezpieczeniowy w sposób najbardziej istotny oddzia-
ływały takie przejawy globalizacji jak ogólnoświatowa konkurencja czy fuzje 
przedsiębiorstw. Stało się tak za przyczyną zmian, które zaszły po roku 1989, 
kiedy wprowadzono gospodarkę rynkową, zniesiono monopol jedynego towarzy-
stwa ubezpieczeniowego, a samo towarzystwo następnie sprywatyzowano. Inne 
aspekty procesu globalizacji znajdują w branży ubezpieczeń podobne odbicie 
jak w innych częściach sektora finansowego. Daje się zaobserwować stabilność 
sprzedaży produktów bankowości ubezpieczeniowej, która nie została zachwiana 
nawet podczas kryzysu finansowego. Sprzedaż produktów bankowości ubezpie-
czeniowej sięga w obecnym czasie poziomu 10% całego rynku ubezpieczeń – 
technicznych, na życie i pozostałych. Przyczynił się do tego między innymi godny 
odnotowania fakt, że słowackie banki i firmy ubezpieczeniowe nie doświadczyły 
podczas kryzysu żadnych poważnych trudności.
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Streszczenie. Kryzys finansowy, którego początki datuje się na 2007 r., rozpoczął się w USA. 
Bardzo szybko przeniósł się jednak na inne kraje, przyjmując charakter globalny.

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wpływ kryzysu na decyzje podejmowane 
przez banki centralne w krajach islamskich. Specyfika sektora finansowego w tych państwach, 
a w szczególności podporządkowanie działalności banków prawu koranicznemu, powoduje, że 
banki te powinny w mniejszym stopniu angażować się w ryzykowne operacje niż tzw. banki kon-
wencjonalne. Należy także brać pod uwagę fakt wzrostu liczby transakcji finansowych w krajach 
islamskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, a co za tym idzie, zwiększenie udziału tych 
banków w gospodarce globalnej.

Celem artykułu jest określenie skutków kryzysu finansowego dla bankowości islamskiej oraz 
prezentacja instrumentów, jakie mogą wykorzystywać banki centralne w wybranych krajach islam-
skich w celu stabilizacji sektora bankowego w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, polityka pieniężna, bankowość islamska, nad-
zwyczajne instrumenty polityki monetarnej

1. Wprowadzenie

Kryzys finansowy, którego początki datuje się na koniec roku 2007, rozpoczął 
się w USA. Bardzo szybko jednak przeniósł się do innych krajów, przyjmując 
charakter globalny.
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Specyfika sektora finansowego w krajach islamskich, w szczególności pod-
porządkowanie działalności banków islamskich prawu koranicznemu, powoduje, 
że banki te powinny w mniejszym stopniu angażować się w ryzykowne operacje 
w porównaniu do tzw. banków konwencjonalnych.

Istotny jest również fakt wzrostu wielkości transakcji finansowych w krajach 
islamskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, a co za tym idzie zwięk-
szenie udziału tych banków w gospodarce globalnej.

Celem artykułu jest określenie skutków kryzysu finansowego dla bankowo-
ści islamskiej oraz prezentacja instrumentów, jakie mogą wykorzystywać banki 
centralne wybranych państw islamskich w celu stabilizacji sektora bankowego 
w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Artykuł podzielony został na 4 części. Pierwsza z nich przybliża islam jako 
religię i pokazuje jej miejsce na świecie.

W drugiej części skupiono się na pokazaniu zasad obowiązujących w finan-
sach islamskich oraz zaprezentowano, jak funkcjonują banki działające w oparciu 
o zasady szariatu.

Trzecia część przedstawia poglądy na temat wpływu globalnego kryzysu na 
instytucje finansowe w krajach islamskich.

W czwartej części zaprezentowano założenia polityki monetarnej realizowa-
nej w krajach islamskich, jak również pokazano reakcję wybranych banków cen-
tralnych tych państw na globalny kryzys finansowy.

2. Oblicze islamu

Islam jest podstawą światopoglądu dla piątej części ludności świata. Najwięk-
sze społeczności muzułmańskie odnaleźć można w Afryce Północnej i Środko-
wej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej. Spójność doktrynalna i proste 
przesłanie islamu docierały przez wieki do różnych kultur i ludów mówiących 
wieloma językami. Prostota islamu okazała się być zrozumiała dla mieszkańców 
trzech kontynentów, dlatego też islam stał się jedną z religii światowych1.

Nazwa „islam” pochodzi od arabskiego słowa asalama, które oznacza podda-
nie się (woli Allaha). Allah pozostaje w centrum religii, uważany jest za twórcę 
prawa i moralności, a także to on ostatecznie oceni uczynki muzułmanów po ich 
śmierci. Początki islamu datuje się na lata 610−632 n.e., kiedy to Mahomet miał 
doznać serii objawień, podczas których Allah przekazał mu treść Świętej Księgi 
Islamu, czyli Koranu2.

1 M. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2010, s.24.

2 Tamże, s. 24.
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Islam jako najmłodsza religia monoteistyczna skupia ponad 1,6 mld wiernych 
na całym świecie. Wielkość populacji muzułmanów na świecie w 2008 r. przed-
stawia tabela 1.

Tabela 1. Wyznawcy islamu na świecie w 2008 r.

Kontynent Populacja 
(mln osób)

Muzułmanie 
(mln osób)

Muzułmanie 
(w proc.)

Afryka 967,00 426,36 47,81
Azja 4050,60 1103,75 27,24
Europa 735,20 51,46 7,00
Ameryka Północna 331,70 7,13 2,19
Ameryka Południowa 576,85 2,41 0,42
Oceania 33,54 0,50 1,49
Razem 6694,89 1627,61 24,31

Źródło: Muslim Population Worldwide, http://www.islamic-population.com/world_general.html 
[12.09.2010].

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął i ukształtował wierzenia oraz 
sposób zachowania wyznawców islamu było święte prawo. Świętym prawem jest 
szariat, czyli słuszna ścieżka. W islamie nie występuje istotny podział na prawo 
i teologię. Szariat jest bowiem dziełem boga, które objawione zostało prorokom3.

Szariat największy nacisk kładzie na etykę i moralność, a nie na karanie. Kary, 
często bardzo surowe, wymierzane są tylko tym, którzy łamią zasady.

Szariat stanowi strukturę idealną. Wraz z przyjęciem islamu muzułmanin ak-
ceptuje całkowite zwierzchnictwo prawa oraz fakt, że inne prawa już go nie obo-
wiązują. Interpretacja prawa różnić się może w zależności od czasu i miejsca, lecz 
sam szariat uważa się za ponadczasowy wyraz bożej woli, niezależny od historii 
i okoliczności4.

3. Finanse islamskie a gospodarka globalna

Pojęcie finansów islamskich nie jest jednoznaczne, a interpretacja tego, czym 
są finanse islamskie i ekonomia islamu uzależniona jest od interpretacji badacza 
zajmującego się tą problematyką oraz jego stosunku do filozofii i religii islamu, 
a także od perspektywy, z której obserwuje on te zagadnienia (wymiar lokalny 

3 M. Łaszczyk, Bankowość islamska, Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy 
więcej”, Warszawa 2009, s. 14.

4 Tamże, s. 17.
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i globalny). Przyjmując ujęcie sensu stricte − przez finanse islamskie rozumie się 
bankowość bezodsetkową opartą na podziale zysków i strat. Wykorzystując ujęcie 
szerokie, za finanse islamskie traktuje się ogół operacji finansowych dokonywa-
nych przez muzułmanów5.

Ważne w opisie finansów islamskich jest ich odniesienie do finansów właści-
wych kulturze zachodniej. Zgodnie z tą interpretacją różnicą pomiędzy finansa-
mi konwencjonalnymi a islamskimi jest to, że konwencjonalne finanse szukają 
zwykle możliwości maksymalizacji zysku w danym środowisku regulacyjnym, 
a finanse islamskie są również kształtowane przez cele religijne6.

Wyodrębniając te dwie koncepcje finansów, zauważyć można podstawowe 
różnice pomiędzy filozofią finansów islamskich i konwencjonalnych. Do różnic 
tych zalicza się:

 – orientację na promocję podziału majątku i ryzyka opartą na stosunkach 
kapitałowych (a nie kredytowych),

 – podporządkowanie aktywności gospodarczej normom etycznym,
 – orientację na przedsiębiorczość realizowaną za pomocą działań, instru-

mentów i regulacji kierujących aktywność tych podmiotów na wsparcie procesów 
rozwojowych, realizowanych w sferze realnej produkcji,

 – ograniczenie luki pomiędzy biednymi i bogatymi przez bardziej sprawie-
dliwy system redystrybucji zasobów i bogactwa.

Systemy finansowe państw arabskich są niezwykle zróżnicowane i obejmują 
zarówno instytucje prywatne oferujące usługi o poziomie światowym, jak rów-
nież instytucje publiczne dominujące na krajowym rynku finansowym (nawet 
całkowicie go kontrolujące). Jeśli chodzi o strukturę własności banków – istotną 
z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego poszczególnych instytucji – w więk-
szości krajów omawianego regionu, a zwłaszcza w monarchiach, dominują ban-
ki prywatne cechujące się dużą koncentracją udziału na rynku. Jest to w dużej 
mierze wynik polityki rodów rządzących, które wprowadzając oligopol, starają 
się kontrolować działania przedsiębiorców. Diametralnie inna sytuacja występuje 
w krajach takich jak Algieria, Irak, Libia czy Syria, w których sektor bankowy 
jest w znacznej mierze znacjonalizowany. Nie można mówić tutaj o bankowości 
sensu stricte, ponieważ alokacji kapitału dokonują raczej planiści niż uczestnicy 
rynku. Relatywnie największą konkurencyjnością w sektorze bankowym cieszy 
się Liban, w którym udział żadnego banku na rynku od połowy lat 80. XX w. nie 
przekracza 13%7. Zestawienie form własności oraz stopnia koncentracji udziału 
banków na rynku przedstawia tabela 2.

5 J. Adamek, Mikrofinanse islamskie- założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 
2010, s. 57.

6 Tamże, s. 57.
7 K. Góral, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2005, s. 155.
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Banki islamskie opierają swoją działalność na prawach szariatu8. Ponieważ 
islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego i religijnego, szariat reguluje zasady 
postępowania we wszystkich dziedzinach życia. Zgodnie z tym prawem obowią-
zuje wyraźny zakaz naliczania odsetek od kredytów i pożyczek − odsetki od kapi-
tału uważane są w krajach arabskich za lichwę. Dlatego też cały islamski system 
bankowy udziela kredytów wyłącznie nieoprocentowanych. Głównym wynagro-
dzeniem banków z tytułu udzielenia kredytu jest stosunkowo wysoki koszt ich 
przyznania. Instytucje finansowe w krajach arabskich, w dużo większym stop-
niu niż ich odpowiedniki w pozostałych krajach, koncentrują się na finansowaniu 
przedsięwzięć handlowych o charakterze krótkoterminowym, charakteryzujących 
się stosunkowo niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego9.

Tabela 2. Własność i koncentracja udziałów banków świecie arabskim

Dominująca forma 
własności

Stopień koncentracji

wysoki średni niski

Państwowa Algiera, Irak, Libia, Syria Egipt, Tunezja −

Prywatna Bahrajn, Jordania, Katar, 
Kuwejt, Maroko, Oman

Arabia Saudyjska, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

Liban

Źródło: K. Góral, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2005, s. 155.

Bankowość islamska jest stosunkowo młodym zjawiskiem, jednakże mimo 
to wprowadzona została jako wyłączny system bankowy w Pakistanie i Iranie. 
Ponadto w wielu krajach zarówno muzułmańskich, jak i nieumuzułmańskich po-
wołano do życia wyłącznie w pełni islamskie banki. Wskazuje to na fakt, że kon-
cepcja finansowania wolnego od odsetek może funkcjonować we współczesnym 
świecie bez większych trudności. Bankowość bezodsetkowa oferuje efektywny 
system bankowy w krajach, gdzie bankowość muzułmańska jest obowiązkowa, 
a także stanowi atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnej bankowości tam, 
gdzie oba te systemy koegzystują10.

Za pierwszy bank islamski uznaje się Dubai Islamic Bank. Rozpoczął on dzia-
łalność w 1975 r. Od tego czasu liczba islamskich instytucji finansowych zwięk-
szyła się w znacznym stopniu. Dzisiaj działa ponad 500 islamskich instytucji 
świadczących usługi finansowe. W ostatnich kilku latach rozpoczęło działalność 

   8 Obejmuje on Świętą Księgę muzułmanów – Koran oraz sunnah, czyli słowa samego Maho-
meta oraz jego sugestie.

  9 Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś,  
J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 332.

10 M. Łaszczyk, Bankowość islamska..., dz. cyt., s. 43.
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około 50 islamskich instytucji finansowych11. Przykłady nowo powstałych ban-
ków islamskich zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przykłady nowo powstałych banków islamskich w latach 2006−2008

Kraj Nowo powstałe banki

Syria Syria International Islamic Bank (2007)
Cham Bank (2006)

Kuwejt Boubyan Bank (2006)
Jaber Islamic Bank (2007)

Bahrajn Al Masref Bank (2006)
Al Salam Bank (2006)

Katar Masraf Al Rayan (2006)
Barwa Bank (2007)

Arabia Saudyjska Bank Al Bilad (2006)
Bank Al Inma (2008)

Zjednoczone Emiraty Arabskie Noor Islamic Bank (2008)
Al Hilal Bank (2008)
Ajman Bank (2008)

Malezja KFH Malaysia (2006)
Al Rayhi Bank Malaysia (2006)
Asian Finance Bank (2007)

Źródło: Islamic banking. How do Islamic banks compete in an increasingly competitive environment,  
http://www.booz.com/media/file/Viewpoint_Islamic_Banking_2008.pdf [14.09.2010].

Działalność banków islamskich obejmuje szeroki zakres usług finansowych, 
począwszy od oferty prostych produktów detalicznych, na kompleksowych pro-
jektach kredytowych na dużą skalę skończywszy. Muzułmanie mogą otrzymać 
karty kredytowe, ubezpieczyć siebie i swoją własność, mogą inwestować on-line 
w fundusze islamskie, prowadzić swoje inwestycje w duchu islamu czy nawet 
uzyskać zgodny z szariatem kredyt hipoteczny od firmy amerykańskiej12.

4. Finanse islamskie wobec kryzysu finansowego

Poważnym testem dla działania sektora finansów islamskich stał się świa-
towy kryzys ekonomiczny. Rok 2008 jest przez większość analityków uwa-
żany za jego początek. Kryzys ten rozpoczął się na amerykańskim rynku kre-

11 Islamic banking. How do Islamic banks compete in an increasingly competitive environment, 
http://www.booz.com/media/file/Viewpoint_Islamic_Banking_2008.pdf [14.09.2010].

12 Finanse muzułmańskie: próba oceny stanu sektora, www.akson.sgh.waw.pl/sknfm/arabia/.../
Finanse%20muzulmanskie.pdf [14.09.2010].
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dytów hipotecznych i szybko rozprzestrzenił się na inne sektory gospodarki. 
Momentem przełomowym był spektakularny upadek amerykańskiego banku 
inwestycyjnego Lehman Brothers. Spiralę kryzysu napędziły nietrafione inwe-
stycje w instrumenty pochodne. Rządy wielu krajów wyasygnowały znaczne 
kwoty na wsparcie swoich gospodarek, aby jak najlepiej zabezpieczyć je przed 
globalnym kryzysem. Pomoc ta liczona jest w miliardach USD. W wielu kra-
jach przystąpiono również do nacjonalizacji przez gwarantowanie i wykup zo-
bowiązań, bezpośrednie dokapitalizowanie, jak i udzielanie długookresowych 
pożyczek13.

Globalny kryzys ekonomiczny odcisnął swoje piętno również na rynku islam-
skim. Spojrzenie na zmiany głównych indeksów giełdowych wskazują na znacz-
ny spadek zaufania inwestorów do firm na rynkach międzynarodowych. Spadkom 
nie oparły się również kursy spółek działających w zgodzie z szariatem, jednak 
nadal w długim okresie inwestycje w owe przedsiębiorstwa były bardziej zyskow-
ne niż w tradycyjne14.

Aktualnie wyróżnić można 2 główne stanowiska na temat wpływu kryzysu na 
bankowość i islamskie finanse. Pierwsze to pogląd reprezentowany przez Prze-
wodniczącego Zrzeszenia Banków Arabskich Adnana Ahmeda Yousifa. Uważa 
on, że dzięki brakowi bezpośredniego powiązania banków islamskich z tradycyj-
nymi obligacjami i akcjami przedsiębiorstw nie działających w zgodzie z szaria-
tem oraz nieuczestniczeniu w rynku standardowych instrumentów pochodnych, 
sektor finansów islamskich jest bezpieczny wobec efektów globalnego kryzysu 
finansowego.

Na temat wpływu kryzysu finansowego na islamską ekonomię wypowiedział 
się również członek zarządu banku Arab Finance House dr Fouad Nadim Matraji, 
który wyjaśnił, że banki islamskie nie zostały dotknięte kryzysem hipotecznym, 
ponieważ dzięki swojej specyfice są na niego odporne. Jako czynniki, które od-
różniają banki islamskie od banków konwencjonalnych wymienił zakaz handlu 
długiem, podejmowanie działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy, jak rów-
nież ostrożność przy braniu udziału w projektach finansowych, które są obarczone 
zbyt wysokim ryzykiem15.

Trzeba jednak dodać, że nie wszyscy ekonomiści stoją na stanowisku, że ban-
ki islamskie uniknęły skutków kryzysu finansowego. Lahem al-Nasser, prezes 
instytucji doradczej The Islamic Solutions Center, twierdzi, że mówienie o tym, 
iż bankowość islamska nie została dotknięta przez kryzys finansowy, jest rażącą 
nieścisłością. Islamski sektor bankowy nie działa bowiem w oderwaniu od ryn-

13 M. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2010, s. 209.

14 Tamże, s. 212.
15 M. al-Hamzani, Islamic Banks Unaffected by Global Financial Crisis, http://www.asharq-e.

com/news.asp?section=6&id=14245 [14.09.2010].
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ków międzynarodowych i nie jest odporny na globalne fluktuacje. Jednocześnie 
zwraca on uwagę na fakt, że bankowość islamska jest już na tyle dojrzała, że musi 
badać kryzysy i odnajdywać sposoby, żeby przeciwstawiać się ich skutkom oraz 
unikać ich16.

Drugim stanowiskiem w kwestii wpływów kryzysu na bankowość islamską 
jest pogląd głoszony przez zwolenników standaryzacji islamskiego sektora fi-
nansowego. Uważają oni, że aktualny brak standaryzacji produktów oraz zasad 
rachunkowych nie pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem instytucji finan-
sowych. Co za tym idzie, wpływ kryzysu na islamskie instytucje finansowe, bądź 
co bądź silnie powiązane z innymi sektorami gospodarki, również w innych regio-
nach, jest niemożliwy do oszacowania17.

5. Polityka monetarna wybranych banków centralnych 
w aspekcie kryzysu finansowego

5.1. Polityka monetarna w krajach islamskich  
w kontekście kryzysu finansowego

Polityka monetarna w krajach islamskich stawia sobie następujące cele:
 – dobrobyt gospodarczy przejawiający się pełnym zatrudnieniem i optymal-

nym tempem wzrostu gospodarczego,
 – sprawiedliwość społeczno-gospodarcza i sprawiedliwa dystrybucja docho-

du i bogactwa,
 – stabilność wartości pieniądza18.

W literaturze znajduje się wiele koncepcji dotyczących funkcjonowania ban-
ków centralnych i realizowanej przez nie polityki monetarnej w krajach islam-
skich. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

 – współczynnik refinansowania (Siddiqui19),
 – współczynnik qard-e-hassnah (Khan20),

16 L. al-Nasser, The Sovereign Debt Crisis and Islamic Banking, http://www.asharq-e.com/
news.asp?section=6&id=21318 [14.09.2010].

17 M. Bonca, Islamskie instrumenty…, dz. cyt., s. 213.
18 A. Zia, Islamic Financial Instruments in the Conduct of Monetary Policy, http://www.

docstoc.com/docs/9571918/Islamic-Instrument-for-Monetary-Policy [13.09.2010].
19 Muhammad N. Siddiqui, Monetary Policy: A Review, International Centre for Research in 

Islamic Economics, King Abdul Aziz University Press, Jeddah 1982.
20 Muhammad A. Khan, Inflation and the Islamic Economy: A Closed Economy Model, In-

ternational Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University Press, Jeddah 
1982.
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 – pożyczki mudarabah pomiędzy bankiem centralnym i bankami komercyj-
nymi oraz stopa rezerw obowiązkowych (Chapra21),

 – udział banku centralnego w kapitale własnym banków komercyjnych 
(Uzair22).

Siddiqui23 uważa, że banki centralne refinansować powinny część pożyczek 
udzielanych przez banki komercyjne bez odsetek, żeby zwiększyć wolumen 
kredytów krótkoterminowych udzielanych przez banki komercyjne.

Według koncepcji Khana24 banki centralne ustalać powinny procentowy od-
setek depozytów na żądanie, które banki komercyjne przeznaczać powinny na 
nieoprocentowane kredyty krótkoterminowe dla swoich klientów.

Chapra25 uważa, że dwa instrumenty polityki monetarnej banków central-
nych w krajach, w których funkcjonuje bankowość konwencjonalna, nie mogą 
mieć zastosowania w bankowości islamskiej: stopa dyskontowa i operacje 
otwartego rynku. Proponuje zastąpienie ich przez kreowanie przez bank central-
ny pieniądza rezerwowego dostępnego częściowo dla rządu oraz dla banków, 
a także przekazywanie pewnej części depozytów na żądanie rządowi w celu 
finansowania projektów użytecznych społecznie, w których podział zysków 
i strat nie jest możliwy.

Uzair26 proponuje, aby bank centralny mógł nabywać udziały w bankach 
komercyjnych, a tym samym uzyskać stałe źródło dochodu i pełnić wobec tych 
banków funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji27.

W prawie wszystkich krajach islamskich do realizacji polityki pieniężnej 
wykorzystuje się szereg instrumentów. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 – minimalną rezerwę obowiązkową,
 – operacje otwartego rynku,
 – stopę dyskontową.

Polityka monetarna Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA – bank cen-
tralny Arabii Saudyjskiej) opiera się przede wszystkim na zmianie stopy re-
zerwy obowiązkowej. Znaczącą rolę odgrywa również selektywna kontrola 
kredytowa obejmująca wyznaczanie górnych pułapów kredytowych. Jednak 

21 Umer M. Chapra, Monetary Policy in an Islamic Economy, Institute of Policy Studies, 
Islamabad 1983.

22 Mohammad Uzair, Central Banking in an Interest-Free Banking System, w: Monetary and 
Fiscal Economics of Islam, red. Mohammad Arif International Centre for Research in Islamic Eco-
nomics, Jeddah 1982, s. 211−235.

23 Muhammad N. Siddiqui, dz. cyt.
24 Muhammad A. Khan, dz. cyt.
25 Umer M. Chapra, dz. cyt.
26 Mohammad Uzair, dz. cyt.
27 M.N. Hanif, S. Sheikh, Central banking and monetary management in Islamic finan-

cial environment, „MPRA Paper” 2010, nr 22907, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22907/ 
[13.09.2010].
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do kontrolowania krótkoterminowej podaży pieniężnej SAMA wykorzystuje 
przede wszystkim oficjalną stopę repo28.

W niektórych krajach (np. w Sudanie czy Malezji) wsparcie finansowe ban-
kom islamskim mającym problemy z płynnością zapewnia się przez zakup papie-
rów wartościowych Sukuk (papierów wartościowych zbliżonych do certyfikatów 
inwestycyjnych) od tych banków.

W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy banki centralne w wielu krajach 
islamskich, w tym Saudyjska Agencja Monetarna, podjęły szereg działań zmie-
rzających do ograniczenia potencjalnych skutków kryzysu finansowego. Wśród 
działań Agencji wymienić można:

 – zmniejszenie poziomu rezerwy obowiązkowej od depozytów płatnych na 
żądanie z 13% we wrześniu 2008 r. do 7% listopadzie 2008 r. w celu zwiększenia 
płynności systemu bankowego. Rezerwa na depozyty oszczędnościowe pozosta-
wiona została na poziomie 4%,

 – obniżenie stopy repo z poziomu 5,5% w październiku 2008 r. do 2,5% 
w grudniu 2008 r. Jej kształtowanie się w latach 2005−2009 przedstawia tabela 4,

 – złożenie depozytów w bankach krajowych w kwocie 2 mld USD oraz 
6,1 mld SAR (riali saudyjskich) w celu zwiększenia płynności banków w tych 
walutach,

 – złożenie depozytów w kwocie 19,2 mld SAR w imieniu rządu na długi 
okres czasu w celu umożliwienia bankom komercyjnym udzielania kredytów na 
dłuższy czas29.

Tabela 4. Kształtowanie się stopy repo Saudyjskiej Agencji Monetarnej  
w latach 2005−2009 (w proc.)

Rok 12.2005 2.2006 2.2007 10.2008 11.2008 12.2008 2009

Wysokość 
stopy repo 4,75 5,2 5,5 5 3 2,5 2

Źródło: Saudi Arabian Monetary Agency, http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Finance-ExRate/RepoRa 
te/Pages/RepoRate.aspx [12.09.2010].

Również Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich podejmował 
działania będące odpowiedzią na globalny kryzys finansowy. We wrześniu 2008 r. 
utworzono w tym celu instrument, w ramach którego banki komercyjne jako za-
bezpieczenie złożyć mogą pakiet papierów wartościowych do banku centralnego, 
aby uzyskać ich wycenę. Bank centralny przyjmie papiery, które uzna za kwali-
fikujące się i udostępni bankowi komercyjnemu środki pieniężne w określonej 

28 Tamże.
29 Saudi Arabian Forty Fifth Annual Report, http://sama.gov.sa/sites/SAMAEN/Reports 

Statistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_En_45_2009_08_31.pdf [14.09.2010].
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wartości30. Płynność w dirhamah była zapewniana poprzez złożenie przez bank 
centralny certyfikatów depozytowych z terminem wykupu 14 dni.

Kryzys finansowy uwidocznił szereg sektorowych wyzwań, które należy pod-
jąć, aby banki islamskie mogły rozwijać się w sposób zrównoważony. Kluczowe 
wyzwania obejmują przede wszystkim:

 – działania w zakresie infrastruktury i narzędzi zarządzania ryzykiem płyn-
ności, które w wielu krajach nie są dobrze rozwinięte,

 – tworzenie ram prawnych, które obecnie są niekompletne lub nie zostały 
sprawdzone w praktyce,

 – zmiany w polityce nadzoru odpowiadające stopniowi rozwoju banków31.
W wyniku kryzysu większą wagę przywiązywać zaczęto do problemu zarzą-

dzania płynnością banków, podkreślając istotność tego problemu w reformach ko-
niecznych do przeprowadzenia. Jest to związane z faktem, że działalność banków 
islamskich opiera się głównie na przyjmowaniu depozytów detalicznych, czego 
konsekwencją są wyzwania w zarządzaniu płynnością. Jest to efektem płytkiego 
rynku pieniężnego z małą liczbą uczestników oraz brakiem instrumentów, które 
mogłyby służyć jako zabezpieczenie transakcji32.

Analizy wskazują, że banki islamskie poradziły sobie inaczej z kryzysem niż 
banki konwencjonalne. Ich rentowność w latach 2008−2009 była porównywal-
na z rentownością banków konwencjonalnych (w latach 2005−2007 rentowność 
banków islamskich była wyższa niż konwencjonalnych). Duże banki poradziły 
sobie z kryzysem lepiej niż małe, co mogło być efektem dywersyfikacji działal-
ności, efektu skali i lepszej reputacji. To sugeruje, że rozwój bankowości i wzrost 
konkurencji w sektorze powinien być osiągnięty przez ugruntowanie pozycji du-
żych i dobrze zarządzanych banków33.

5.2. Problem zapewnienia płynności bankom islamskim

W przeciwieństwie do banków konwencjonalnych, banki islamskie nie powinny 
otrzymywać środków za pośrednictwem kredytodawcy ostatniej instancji (w mode-
lowym ujęciu), włączając okienka lombardowe i dyskontowe, jak również przekra-
czanie stanu konta lub inne instrumenty kredytowe banku centralnego. Wynika to 
z faktu, że wszystkie powyższe instrumenty wymagają zastosowania stopy procen-

30 Zob. www.centralbank.ae – strona internetowa Banku Centralnego Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich.

31 M. Hassan, J. Dridi, The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks:  
A Comparative Study, „IMF Working Paper” 2010, s. 30.

32 Tamże, s. 31.
33 Tamże, s. 33.
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towej. Ponadto, o ile odpowiednio zaprojektowane krótkoterminowe instrumenty fi-
nansowe na rynku międzybankowym i pieniężnym są dopuszczalne w bankowości 
islamskiej, w praktyce są jednak słabo rozwinięte lub nie występują wcale34.

W efekcie banki islamskie mogą mieć większe niż banki konwencjonalne 
problemy z dostępem do krótkoterminowych zasobów finansowych. Jednakże 
w niektórych krajach znaleziono sposób zapewnienia bankom islamskim dostę-
pu do funduszy krótkoterminowych. W Malezji np. władze powołały instrument 
międzybankowy, dzięki któremu banki islamskie mogą otrzymywać od siebie na-
wzajem środki krótkoterminowe w oparciu o porozumienia o podziale zysków 
i strat. W Iranie, gdzie banki są własnością państwa, władze postrzegają je jako 
„część rodziny” i udzielają im krótkoterminowych kredytów w ramach instytucji 
kredytodawcy ostatniej instancji. Pożyczki udzielone w ramach tego mechanizmu 
nie wiążą się z płatnością odsetek35.

6. Podsumowanie

Bankowość islamska zyskała na znaczeniu w ostatnich dziesięcioleciach. Było 
to spowodowane z jednej strony napływem petrodolarów do krajów islamskich, 
a z drugiej potrzebą dostosowania działalności banków do islamskiego prawa.

Nie ma zgody co tego, w jakim stopniu globalny kryzys finansowy dotknął 
kraje arabskie. Część ekonomistów stoi na stanowisku, że sektor bankowy w tych 
krajach oparł się globalnym fluktuacjom ze względu na fakt, iż produkty oferowa-
ne przez islamskie banki są bezpieczniejsze niż produkty oferowane przez banko-
wość konwencjonalną. Uważają oni również, że banki islamskie nie inwestowały 
swoich środków w „toksyczne aktywa” i dzięki temu uniknęły negatywnych kon-
sekwencji kryzysu.

Z drugiej strony podkreśla się jednak fakt, że w bankowości islamskiej nie 
występuje taka standaryzacja, jak w przypadku bankowości konwencjonalnej 
oraz nie ma jeszcze wypracowanych jednolitych standardów rachunkowych, co 
powoduje, że tak naprawdę trudno oszacować skutki kryzysu w krajach islam-
skich.

W momencie wystąpienia kryzysu finansowego banki centralne w krajach is-
lamskich zareagowały, zapewniając płynność bankom komercyjnym w ramach 
funkcji kredytodawcy ostatniej instancji. Ekonomiści islamscy podkreślają jed-
nak, że brak islamskich instrumentów finansowych, przez które można tę funkcję 
realizować, jest bardzo dużym problemem. Wyzwaniem dla islamskich banków 

34 Z. Klimiuk, Globalizacja systemów bankowych a bankowość niemiecka, japońska i islamska. 
Lata 90. i początek XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s. 333.

35 Tamże.
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centralnych w przyszłości będzie tworzenie takich instrumentów, dzięki którym 
banki komercyjne będą mogły regulować swoją płynność, a instrumenty te nie 
będą stały w sprzeczności z prawem szariatu.
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Streszczenie. Czy w warunkach, gdy w większości krajów UE, w tym w Polsce, przekraczana 
jest maksymalna wartość deficytu budżetowego (3% udziału w PKB), a w wielu z nich maksymalna 
relacja długu publicznego do PKB (ponad 60%), możliwe jest prowadzenie keynesowskiej polityki 
gospodarczej polegającej na pobudzaniu gospodarki za pomocą zwiększania deficytu budżetowego 
i długu publicznego. W artykule opracowano formułę na wielkość minimalnej krańcowej skłonności 
do konsumpcji, dla której stopa wzrostu PKB osiągnięta w wyniku wzrostu wydatków budżetowych 
staje się równa stopie wzrostu długu publicznego, czyli nie rośnie dla niej udział długu publicznego 
w PKB. Sprawdzona dla Polski w latach 2009−2010 krańcowa skłonność do konsumpcji spełnia 
ten warunek. Możliwe zatem było w Polsce prowadzenie w tym okresie keynesowskiej polityki 
gospodarczej.

Słowa kluczowe: krańcowa skłonność do konsumpcji, dług publiczny, deficyt budżetu, bodziec 
fiskalny, udział długu publicznego w PKB

1. Wprowadzenie

W większości krajów UE, w tym w Polsce, przekraczana jest maksymalna 
wartość deficytu budżetowego (3% udziału w PKB), a w wielu z nich  maksymal-
na relacja długu publicznego do PKB (ponad 60%)1. W tej sytuacji na pierwsze 

1 Public Finances in EMU 2009, Office for Official Publications of the European Communi-
ties, 2009, s. 197−260, www. ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15390_en.pdf 
[21.08.2011].
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miejsce wysuwa się polityka zmniejszania deficytu budżetowego i ograniczania 
wzrostu długu publicznego za pomocą cięć wydatków budżetowych i podnoszenia 
podatków2. Oznacza to, że mimo tego, iż gospodarka weszła w fazę niewystarcza-
jącego ożywienia po recesji 2009 r., zaprzestaje się stosowania bodźców polityki 
fiskalnej lub występuje tendencja do ich marginalizacji. Zachodzi to w sytuacji, 
gdy istnieją w gospodarce znaczne niewykorzystane zdolności produkcyjne i wy-
sokie bezrobocie, czyli jest to nadal gospodarka depresyjna. P. Krugman cha-
rakteryzuje gospodarkę depresyjną następująco: „Co to oznacza, że gospodarka 
depresyjna powróciła? Zasadniczo oznacza to, że po raz pierwszy za życia dwóch 
generacji niepowodzenia po stronie popytowej gospodarki – niewystarczające 
prywatne wydatki aby wykorzystać dostępne zdolności produkcyjne – stały się 
wyraźnym i obecnym ograniczeniem dla pomyślności dużej części świata”3.

Problem podjęty w opracowaniu można sformułować za pomocą pytania: czy 
możliwe było prowadzenie keynesowskiej polityki gospodarczej polegającej na 
pobudzaniu gospodarki za pomocą zwiększania deficytu budżetowego i długu 
publicznego w Polsce w roku 2009 w warunkach ograniczenia polegającego na 
wysokim udziale długu publicznego w PKB. Zakłada się, że wpływ dodatkowego 
bodźca fiskalnego na gospodarkę zbadany zostanie po określeniu budżetu, a do-
datkowe wydatki i dodatkowy dług pojawią się w podsektorze instytucji rządo-
wych na szczeblu centralnym. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie bę-
dzie niewątpliwie przesłanką do zmiany podejścia do uruchamiania dodatkowego 
bodźca fiskalnego w warunkach wysokiego udziału długu publicznego w PKB, 
a więc będzie w jakimś stopniu przyczyniać się do wypracowania odpowiednich 
reakcji na wyzwania, które tworzy istniejąca nadal gospodarka depresyjna.

2. Warunek prowadzenia polityki keynesowskiej w warunkach 
długu publicznego jako ograniczenia

Przyjęto, że w danym kraju w warunkach początkowych stworzony został 
budżet, który zakłada wielkość deficytu, wielkość długu publicznego oraz stopę 
wzrostu PKB. W tej sytuacji rozpatrzyć należy uruchomienie bodźca fiskalnego 

2 Termin „deficyt budżetu” używany będzie w opracowaniu w znaczeniu deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, na który składają się deficyty lub nadwyżki podsektora 
instytucji rządowych na szczeblu centralnym, podsektora instytucji samorządowych na szczeblu 
lokalnym i podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych. Termin państwowy dług stosowany bę-
dzie w znaczeniu państwowego długu publicznego, czyli nominalnego zadłużenia sektora instytucji 
rządowych i samorządowych.

3 P. Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton  
&Company, New York 2009, s. 182.
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polegającego na zwiększeniu wydatków państwa finansowanych długiem, które 
nie podniosą udziału długu publicznego w PKB. Wielkość udziału długu publicz-
nego w PKB będzie się kształtować wówczas następująco:
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gdzie:
De – wielkość długu publicznego po dokonaniu dodatkowych wydatków bud- 

żetowych,
Ye – wielkość PKB po dokonaniu dodatkowych wydatków budżetowych,
∆De – przyrost długu publicznego powstały w wyniku dodatkowych wydat-

ków budżetu,
∆Ye – przyrost PKB w wyniku dodatkowych wydatków budżetu,
Db – wielkość długu publicznego w pierwotnej wersji budżetu,
Yb – wielkość PKB w pierwotnej wersji budżetu,
de – stopa wzrostu długu publicznego w wyniku dodatkowych wydatków bud- 

żetu,
ye – stopa wzrostu PKB w wyniku dodatkowych wydatków budżetu,
ub – udział długu publicznego w PKB w pierwotnej wersji budżetu.
Wielkość udziału długu publicznego w PKB stanie się mniejsza w wyniku 

dokonania dodatkowych wydatków budżetowych wówczas, gdy ułamek zawiera-
jący stopy wzrostu będzie mniejszy od 1:
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W wyniku dodatkowych wydatków budżetowych finansowanych długiem doj-
dzie do spadku udziału długu publicznego w PKB wówczas, gdy dodatkowa stopa 
wzrostu PKB będzie większa od dodatkowej stopy wzrostu długu publicznego.

Poszukamy warunku, który musi spełniać krańcowa skłonność do konsump-
cji, aby doszło do spadku udziału długu publicznego w PKB. Relacja stóp z (3) 
zależy od wielkości:
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Dług publiczny w pierwotnym budżecie równa się iloczynowi udziału długu 
publicznego w PKB i PKB:
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 D u Yb b b=  (5)
Podstawiamy (5) do (4):
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Przyrost długu publicznego w wyniku dodatkowych wydatków budżetu określa 
formuła:

 ∆ ∆ ∆ ∆D G T Oe e e e= − +  (8)

gdzie:
∆Ge – dodatkowe wydatki budżetu,
∆Te – przyrost podatków w wyniku dodatkowych wydatków budżetu,
∆Oe – przyrost odsetek wywołanych dodatkowymi wydatkami budżetu finan-

sowanymi długiem.
Po rozwinięciu przyrostu długu i przyrostu odsetek w (8) otrzymujemy:

 ∆ ∆ ∆ ∆D G t Y o Ge e e e= − +  (9)

Relacja przyrostu PKB do przyrostu wydatków budżetowych określona jest 
przez mnożnik wydatków państwa (mnożnik fiskalny):
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gdzie:
t – krańcowe opodatkowanie dochodów,
o – krańcowa stopa procentowa długu,
c – współczynnik krańcowej skłonności do konsumpcji.
Podstawiamy (10) do (9):
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a po uproszczeniu:
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i przekształceniu (14) warunek na wielkość krańcowej skłonności do konsumpcji, 
dla której wzrost wydatków państwa wywołuje spadek udziału długu publicznego 
w PKB przedstawia się następująco:
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Wówczas gdy krańcowa skłonność do konsumpcji będzie większa niż wiel-
kość określona w (15) przez początkowy udział długu publicznego w PKB, krań-
cową stopę opodatkowania i krańcowe oprocentowanie długu, dodatkowy bo-
dziec fiskalny spowoduje spadek udziału długu publicznego w PKB. Taka relacja 
wystąpi wówczas, gdy:

 

1
1

1
−
>
+
+c
o

u tbt
 (16)

czyli gdy mnożnik będzie większy od relacji sumy jedności i krańcowego opro-
centowania długu oraz sumy początkowego udziału długu publicznego w PKB 
i krańcowej stopy opodatkowania.

3. Modyfikacja uwzględniająca import

Przyrost PKB określony jest przez przyrost wydatków konsumpcyjnych, in-
westycji, wydatków budżetowych oraz salda handlu zagranicznego:

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆Y C I G X Me e e e e= + + + −  (17)

Ponieważ rozpatrywany jest dodatkowy bodziec fiskalny, w warunkach go-
spodarki depresyjnej wywołuje on jedynie przyrost konsumpcji i przyrost impor-
tu, natomiast przyrost inwestycji i eksportu jest zerowy:

 ∆ ∆ ∆ ∆P C G Me e et e= + −  (18)

Przyrost importu będzie określony przez krańcową importochłonność przyro-
stu konsumpcji i wydatków budżetowych:

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆M m C m G mc Y m Ge e e e e= + = +  (19)
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Po podstawieniu (19) do (18):

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆Y c Y G mc Y m Ge e e e e= + − −  (20)

i podzieleniu przez ∆Ge:
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otrzymujemy formułę na mnożnik fiskalny uwzględniający import4:
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Mnożnik fiskalny opisany za pomocą (22) działa w warunkach dodatkowego 
bodźca fiskalnego przy braku wzrostu eksportu i wzrostu inwestycji prywatnych.

W formule na wielkość przyrostu długu publicznego (11) uwzględniamy 
mnożnik fiskalny (22):
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i wstawiamy (23) do warunku na szybszy przyrost PKB, niż długu publiczne- 
go (7):
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Po przekształceniach (24) uzyskujemy warunek na wielkość krańcowej skłon-
ności do konsumpcji, dla której dodatkowy bodziec fiskalny wywołuje spadek 
udziału długu publicznego w PKB:
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Taka relacja wystąpi wówczas, gdy:
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czyli gdy mnożnik fiskalny uwzględniający import będzie większy od relacji 
sumy jedności i krańcowego oprocentowania długu oraz sumy początkowego 
udziału długu publicznego w PKB i krańcowej stopy opodatkowania.

4 Identyczną formułę prezentują K. Łaski, J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków 
państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, „Materiały i Studia”, z. 246, NBP, Warszawa 
2010, s. 11.
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4. Efekty dodatkowych bodźców fiskalnych  
w polskiej gospodarce w roku 2009

W pierwszej kolejności określona zostanie wielkość minimalnej, krańcowej 
skłonności do konsumpcji (25). W tym celu wpierw obliczona zostanie wielkość 
importochłonności5. Importochłonność produkcji finalnej w 2009 r. dla wartości 
realnych równa ilorazowi importu i produkcji finalnej wyniosła6:
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Wartość tego współczynnika należy skorygować w dół w związku z tym, że 
w jego skład nie może wchodzić importochłonność eksportu, ponieważ przyję-
to, że dodatkowy bodziec fiskalny jest uruchamiany w warunkach braku wzrostu 
eksportu7:
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Współczynnik importochłonności wynosi 0,14604 i przyjęto, że taka sama 
jest jego wielkość krańcowa. Niezbędna jest jego dalsza korekta, bowiem zawarta 
jest w nim również importochłonność inwestycji prywatnych. Przyjęto, że wiel-
kość importochłonności inwestycji prywatnych wynosi 20% importochłonności 
obliczonej za pomocą (28):

 me = ⋅ − =0 14604 1 0 2 0 11683, ( , ) ,  (29)
Użyty do obliczenia wartości warunku (25) współczynnik importochłonności 

wynosi 0,11683. Obliczenie warunku na minimalną wielkość krańcowej skłonno-
ści do konsumpcji (25) przedstawiono w tabeli 1.

Rzeczywista skłonność do konsumpcji podana dla okresu obejmującego  
III kwartał 2008 r. do II kwartału 2009 r. wyniosła 0,6138. Można zatem stwierdzić,  

5 Zastosowano metodę obliczania importochłonności przedstawioną w: K. Łaski, J. Osiatyński, 
J. Zięba, Mnożnik wydatków…, dz. cyt., s. 17.

6 Dane statystyczne pochodzą z Roczne mierniki gospodarcze – część IV, www.stat.gov.pl/.../
PUBL_roczne_mierniki_gospodarcze_cz_IV.xls [20.08.2011].

7 Według oceny Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, importowy wsad 
artykułów eksportowanych mx w 2008 r. wyniósł około 60% eksportu (cyt. za K. Łaski,  
J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków..., dz. cyt., s. 17). Taką jego wielkość przyjęto również 
dla roku 2009.

8 K. Łaski, J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków…, dz. cyt., s. 18.
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Tabela 1. Minimalna wielkość krańcowej skłonności do konsumpcji oraz mnożnik fiskalny

me ub t o Warunek 
dla c

Mnożnik 
fiskalny

0,11683 0,499 0,196 4,2990% 0,4659 1,9257

Objaśnienie: ub – Roczne mierniki gospodarcze – część IV, www.stat.gov.pl/.../PUBL_roczne_mierniki_gos 
podarcze_cz_IV.xls [20.08.2011]; K. Łaski, J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków..., dz. cyt., s. 17; 
o – średnia rentowność bonów skarbowych z 28-tygodniowym terminem wykupu, Bizzone, Rentowność bonów 
skarbowych i obligacji, www.rynek.bizzone.pl/Stopy_procentowe-Rentownosc_bonow_skarbowych_i_obliga-
cji [7.09.2010].

Źródło: opracowanie własne.

że gospodarka polska w 2009 r spełniała warunek utrzymania wielkości skłonności 
do konsumpcji, dla której dodatkowy bodziec fiskalny wywołał większą stopę wzro-
stu PKB niż długu publicznego, w wyniku czego udział długu publicznego w PKB 
miał spaść. Mnożnik fiskalny dla dodatkowego bodźca fiskalnego wyniósł 1,9257.

W tabeli 2 przedstawiono możliwe efekty dodatkowych bodźców fiskalnych, 
gdyby je uruchomiono w 2009 r. Przykładowo, gdyby zwiększyć roczne wydat-

Tabela 2. Efekty dodatkowych bodźców fiskalnych w 2009 r. (w mln PLN)

Dodatkowe 
wydatki 

budżetowe

Przyrost 
PKB

PKB nom 
2008

Stopa 
wzrostu 
(w proc.)

PKB realny 
2009

Dodatkowa 
stopa wzrostu 

(w proc.)

Końcowa 
stopa wzrostu 

(w proc.)

5 000 9 629 1 275 432 1,8 1 298 390 0,742 2,555
10 000 19 257 1 275 432 1,8 1 298 390 1,483 3,310
15 000 28 886 1 275 432 1,8 1 298 390 2,225 4,065
20 000 38 514 1 275 432 1,8 1 298 390 2,966 4,820

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Spadek udziału długu w PKB (w mld zł)

Dodatkowe 
wydatki 

budżetowe

Przyrost 
nominalny 

PKB

PKB 
nominalny 
końcowy 

2009

Dług  
publiczny

Przyrost 
długu 
realny

Przyrost 
długu 

nominalny

Dług 
publiczny 
końcowy

Udział 
długu 

w PKB 
(w proc.)

5000 9968 1 354 005 669 881 3328 3445 673 326 49,73
10 000 19 936 1 363 973 669 881 6656 6892 676 773 49,62
15 000 29 904 1 373 941 669 881 9983 10 340 680 222 49,51
20 000 39 872 1 383 909 669 881 13 311 13 791 683 672 49,40

Źródło: opracowanie własne.
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ki budżetu finansowane długiem o 15 mld PLN, to wywołałoby to dodatkowy 
wzrost PKB o 2,225% oraz osiągnięcie całkowitej stopy wzrostu PKB wynoszą-
cej 4,065%.

W tabeli 3 zaprezentowano spadek udziału długu publicznego w PKB pod 
wpływem poszczególnych wielkości dodatkowego bodźca fiskalnego.

Ponieważ efekty zastosowania bodźca fiskalnego przedstawione zostały 
w tabeli 2 w kategoriach realnych, w tabeli 3 przeliczono realne przyrosty PKB 
i przyrosty długu publicznego na przyrosty nominalne wynikające ze stopy infla-
cji w 2009 wynoszącej 3,5%. Dla bodźca fiskalnego, który wyniósł 15 mld PLN, 
udział długu publicznego w PKB zmalał z 49,9% do 49,51%.

5. Podsumowanie

W gospodarce polskiej warunkiem ograniczającym prowadzenie polityki 
keynesowskiej jest wielkość udziału długu publicznego w PKB. Problem podjęty 
w opracowaniu, czy można prowadzić w polskiej gospodarce politykę dodatko-
wego bodźca fiskalnego rozwiązany został w podwójnym znaczeniu. Po pierw-
sze, sformułowano warunek na minimalną wielkość krańcowej skłonności do 
konsumpcji, dla której mimo dokonania dodatkowych wydatków budżetowych 
finansowanych długiem, udział długu publicznego w PKB nie wzrasta. Po drugie, 
obliczono wielkość tego warunku dla roku 2009 i stwierdzono, że rzeczywista 
skłonność do konsumpcji była znacznie wyższa niż określona jako minimalna, 
czyli polska gospodarka de facto spełniała warunki uruchomienia w 2009 r. do-
datkowego bodźca fiskalnego.

Wielkość krańcowego mnożnika fiskalnego zależy od importochłonności 
przyrostu PKB i krańcowej skłonności do oszczędzania. W celu obniżenia krań-
cowej importochłonności Łaski, Osiatyński i Zięba proponują przeznaczyć wy-
datki państwa na inwestycje infrastrukturalne lub na wsparcie socjalnego budow-
nictwa mieszkaniowego9.

Należy zauważyć, że w celu podniesienia krańcowej skłonności do oszczę-
dzania dodatkowe wydatki państwa mogłyby być przeznaczone na jednorazowe 
wsparcie gorzej sytuowanych młodych rodzin z dziećmi oraz zwiększenie beci-
kowego dla takich rodzin, jednorazową wypłatę zasiłków dla emerytów i renci-
stów o niskich świadczeniach, a także jednorazowych zasiłków dla asystentów 
na wyższych uczelniach, traktując te działania jako inwestycję w rozwój kapitału 
intelektualnego. Wymienione grupy ludności mają krańcową skłonność do kon-
sumpcji zbliżoną do równej jeden.

9 K. Łaski, J. Osiatyński, J. Zięba, Mnożnik wydatków…, dz. cyt., s. 20.
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Korzystna struktura dodatkowych wydatków budżetowych finansowanych 
długiem powinna być określona przez wydatki na inwestycje infrastrukturalne 
o niskiej importochłonności i wydatki socjalne. W ten sposób zapewniona zosta-
łaby wysoka wartość mnożnika fiskalnego i szybki wzrost dochodu narodowego 
oraz spadek bezrobocia w porównaniu z sytuacją bez dodatkowego bodźca fis- 
kalnego. Równocześnie w warunkach roku 2009 doszłoby prawdopodobnie do 
większego spadku udziału długu publicznego w PKB niż obliczono w tabeli 3. 
W żadnym z rozpatrywanych przypadków nie istniało zagrożenie przekroczenia 
I progu ostrożnościowego, który jest określony na poziomie 50% udziału długu 
publicznego w PKB.
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Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.
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1. Wprowadzenie

Uczestnikami polskiego rynku finansowego o stale rosnących potrzebach po-
życzkowych są zarówno Skarb Państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. 
Jednakże minister finansów reprezentujący interesy Skarbu Państwa, a także orga-
ny wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego koordynujące finanse gmin, 
powiatów i województw nie mają pełnej swobody co do kształtowania poziomu 
oraz struktury zadłużenia. Finansowanie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa 
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych uwarunkowane jest szere-
giem regulacji prawnych, także rangi ustrojowej.
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Rynek skarbowych i komunalnych papierów wartościowych stanowi bez 
wątpienia istotny element współczesnego rynku finansowego. Skłonność pań-
stwa i władz samorządowych do finansowania realizowanych zadań przez emisję 
papierów wartościowych wymaga szczególnego rodzaju kurateli. Przedmiotem 
opracowania jest identyfikacja zależności między ekspozycją finansów publicz-
nych na ryzyko a ograniczeniami wynikającymi z regulacji prawnych, które odno-
szą się do poziomu i struktury zadłużenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

2. Konstytucyjne uwarunkowania zadłużenia  
sektora publicznego w Polsce

Dbałość o bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych w Polsce zna-
lazła wyraz w akcie prawnym najwyżej rangi. Uchwalona w 1997 r. Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg regulacji, których funkcją jest 
wprowadzenie ograniczeń odnośnie zaciągania zobowiązań finansowych przez 
władze publiczne. W dniu uchwalania konstytucji, treść przepisów była rozwią-
zaniem idącym znacznie dalej w stosunku do rozwiązań ustrojowych obowiązu-
jących w innych krajach. W tym zakresie rozwiązania polskie stanowią obecnie 
– w związku z narastającym długiem publicznym – wzorzec do naśladowania. 
Stosowne regulacje zawarte zostały w rozdziale X Konstytucji RP „Finanse pu-
bliczne”. W szczególności na uwagę zasługują dyspozycje następujących przepi-
sów: art. 216 ust. 5, art. 220 ust. 1, a także: art. 216 ust. 4 i art. 220 ust. 2.

Kluczowe znaczenie odnośnie poziomu długu publicznego w Polsce mają 
regulacje art. 216 ust. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym nie wolno zaciągać 
pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których 
państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 PKB. Wskazany przepis wprowadził 
wprost do rozwiązań ustrojowych jedno z kryteriów traktatu z Maastricht, co ma-
jąc na uwadze fakt, że w 1997 r. Polska starała się dopiero o przyjęcie do UE, 
należy uznać za daleko idący wówczas kompromis polityczny. Zgodnie z dys-
pozycją omawianego przepisu przygotowując projekt ustawy budżetowej, rząd 
nie może planować deficytu, którego sfinansowanie spowodowałoby taki przyrost 
długu publicznego, którego skutkiem byłoby przekroczenie konstytucyjnego pro-
gu 60% PKB.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego limitu zadłużenia sektora 
publicznego w stosunku do poziomu PKB należy oceniać inaczej w przypadku, 
kiedy gospodarka znajduje się na ścieżce wzrostu PKB, a inaczej w przypadku 
kryzysu – zwłaszcza szybkiego spadku PKB. Zauważyć należy, że w pierwszym 
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przypadku rosnąca wartość PKB zwiększa dopuszczalny konstytucyjnie nominal-
ny poziom długu publicznego. Inaczej rzecz ujmując, w przypadku tempa przy-
rostu długu publicznego nie większego od tempa wzrostu PKB – nie istnieje nie-
bezpieczeństwo przekroczenia limitu konstytucyjnego. Władze publiczne mogą 
w ten sposób partycypować we wzroście gospodarczym.

Natomiast w przypadku spadku PKB okazać się może, że bez zaciągania po-
życzek lub udzielania gwarancji i poręczeń konstytucyjny próg zostanie przekro-
czony. W tym miejscu wyjaśnić trzeba, że − dokonując wykładni gramatycznej 
przepisu art. 216 ust. 5 Konstytucji RP − władze publiczne nie mogą zaciągać 
nowych pożyczek lub udzielać nowych poręczeń i gwarancji, natomiast z brzmie-
nia tego przepisu nie wynika wprost obowiązek nominalnego ograniczenia długu 
publicznego do takiego jego poziomu, aby odzyskana została relacja nie większa 
niż 3/5 PKB.

Mając na uwadze powyższe, podnieść należy występowanie swoistego ro-
dzaju asymetrii stosowania w praktyce dyrektywy art. 216 ust. 5 Konstytucji RP 
wyrażającej się w tym, że w przypadku wzrostu gospodarczego dopuszczalne 
jest nominalne zwiększanie wartości państwowego długu publicznego, nato-
miast w przypadku kryzysu gospodarczego nie występuje obowiązek nominal-
nego zmniejszenia wartości tego długu. Wskazana zależność wpływać może na 
zwiększenie ekspozycji finansów publicznych na ryzyko polityczne związane 
z koniecznością realizacji restrykcyjnej polityki fiskalnej w warunkach rosnących 
społecznych oczekiwań wzrostu wydatków publicznych oraz redukcji obciążeń 
podatkowych.

Jeżeli art. 216 ust. 5 dotyczy poziomu długu publicznego, to art. 220 ust. 2 
Konstytucji RP odnosi się do kształtowania struktury tego długu. Zgodnie z dy-
rektywą drugiego ze wskazanych przepisów, ustawa budżetowa nie może prze-
widywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania 
w centralnym banku państwa. Wprowadzenie do aktu prawnego rangi ustrojowej 
zakazu monetyzacji długu publicznego uznać należy za rozwiązanie ze wszech 
miar właściwe, albowiem wyklucza ono możliwość kreowania pieniądza przez 
bank centralny w związku z zaspokojeniem pożyczkowych potrzeb Skarbu Pań-
stwa wynikających z dochodów publicznych niewystarczających do pokrycia wy-
datków budżetu państwa. Konsekwentnie w przypadku nierównowagi w budżecie 
państwa konieczne stanie się sięgnięcie do funduszy dostępnych na rynku finan-
sowym czy przez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, albo przez pla-
sowanie emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku pieniężnym (bony 
skarbowe) lub rynku kapitałowym (obligacje skarbowe).

W każdym z wyróżnionych przypadków Skarb Państwa będzie konkurował 
o dostęp do ograniczonych wolnych funduszy, tym samym wywołując zarówno 
cenowy, jak i ilościowy efekt wypychania. Cenowy efekt wypychania odzwiercie-
dlał się będzie w rosnącej stopie zwrotu ze skarbowych papierów wartościowych 
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wyznaczającej w gospodarce stopę wolną od ryzyka, a tym samym przyczyniać 
się będzie do wzrostu kosztu kapitału angażowanego do finansowania inwestycji 
prywatnych. Ilościowy efekt wypychania wiąże się z kolei z ograniczeniem efek-
tywnie zaspokojonego przez podmioty prywatne popytu na wolne fundusze. Iden-
tyfikowane zależności pozwalają uznać, że stosowane regulacje mogą zwiększyć 
ekspozycję finansów publicznych na ryzyko procyklicznego, czyli niepożądanego 
oddziaływania polityki fiskalnej państwa.

W kontekście analizy instytucjonalnych uwarunkowań kształtowania pozio-
mu i struktury długu publicznego w Polsce na uwagę zasługują również konsty-
tucyjne regulacje dotyczące zasad zaspokojenia zapotrzebowania władz publicz-
nych na fundusze. W związku z tym wskazać trzeba na przepis art. 216 ust. 4 oraz 
art. 220 ust. 1 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Konstytucji RP zaciąganie pożyczek oraz udzielanie 
gwarancji i poręczeń finansowych następuje na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie. W obecnym stanie odpowiednie regulacje zawarte zostały w dwóch 
ustawach: z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne1, a także z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych2. Zauważyć ponadto należy, że zgodnie z art. 221 Konstytu-
cji RP, inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o zaciąganiu długu publicz-
nego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje 
wyłącznie Radzie Ministrów.

Wskazane przepisy wymagają więc nie tylko zachowania odpowiedniej formy 
stanowienia prawa (ustawa), lecz również ograniczają możliwości kształtowania 
tych regulacji z inicjatywy posłów, Senatu czy w ramach tzw. inicjatywy obywa-
telskiej. Rozwiązania takie należy oceniać jako właściwe i pożądane ze względu na 
stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce, albowiem ogranicza-
ją one swobodę zwiększania ryzyka niewypłacalności Skarbu Państwa w związku 
z realizacją zobowiązań wynikających z udzielanych poręczeń i gwarancji.

Kolejny przepis Konstytucji RP w sposób istotny kreujący zasady zaciągania 
zobowiązań finansowych art. 220 ust. 1 stanowi, że zwiększenie wydatków lub 
ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować 
ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projek-
cie ustawy budżetowej. Uwzględniając dodatkowo, że zgodnie z art. 221 Konstytu-
cji RP inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej oraz zmiany usta-
wy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów, pozwala to zauważyć 
daleko idące ograniczenie kompetencji prawodawczych władzy ustawodawczej.

Inaczej rzecz ujmując, o wysokości deficytu budżetu państwa decyduje Sejm, 
jednakże ograniczony jest w tym zakresie kwotą deficytu określoną w projekcie 

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 174, poz. 1689 z późn. zm.
2 Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
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ustawy budżetowej przez Radę Ministrów. Co więcej w trakcie roku budżetowe-
go, w przypadku ewentualnego zwiększenia deficytu budżetowego wynikającego 
z realizacji mniejszych dochodów lub konieczności sfinansowania większych wy-
datków budżetowych, wyłącznie rząd może wystąpić z inicjatywą zmiany ustawy 
budżetowej. Po raz kolejny analizowane przepisy oceniać należy z punktu widze-
nia stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych jako pożądane, albowiem 
wykluczają możliwość zwiększania na etapie prac parlamentarnych wydatków 
publicznych bez wskazania źródeł ich sfinansowania, równocześnie plasują one 
odpowiedzialność za finansowe równoważenie budżetu państwa po stronie wła-
dzy wykonawczej.

3. Regulacje ustawy o finansach publicznych dotyczące relacji 
długu publicznego do produktu krajowego brutto

Regulacje zawarte w Konstytucji RP określają fundamentalne dezyderaty 
stabilności i gwarancji równowagi sektora finansów publicznych w Polsce. Re-
alizacja tych zasad wymaga implementacji operacyjnych rozwiązań w ustawach 
zwykłych. Szczególne znaczenie w tej materii spełnia ustawa o finansach publicz-
nych.

Bezpieczeństwo zachowania reguły 3/5 PKB wymaga stosowania z wy-
przedzeniem odpowiednich procedur pozwalających podjąć działania przez zo-
bowiązane organy władzy publicznej. Regulacje właśnie w tej materii zawarto 
w rozdziale 3 „Procedury ostrożnościowe i sanacyjne” działu I „Zasady finansów 
publicznych”. Ustawa o finansach publicznych przewiduje konieczność podjęcia 
środków ostrożnościowych właściwych dla sytuacji, w których relacja państwo-
wego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy odpowiednio: 
50%, 55% i 60%. W przypadku 2 pierwszych progów wprowadzono dodatko-
we w stosunku do wymagań konstytucyjnych zabezpieczenia służące stabilizacji 
finansowej sektora finansów publicznych w Polsce. Najwyższy próg wyznacza 
operacyjne działania wymagane w związku z zakazem określonym w art. 216  
ust. 5 Konstytucji RP. Należy w tym miejscu dodać, że procedur sanacyjnych 
i ostrożnościowych nie stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu wojennego, 
stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w przypadku, gdy 
ogłoszona wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 
krajowego brutto jest większa od 50%, ale nie większa od 55%, to na kolejny rok 
Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu 
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budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż stosu-
nek deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego 
wynikający z ustawy budżetowej.

Wskazana reguła wymaga od rządu przygotowania projektu budżetu pań-
stwa na kolejny rok, w którym co najwyżej zachowana zostanie relacja limitu 
deficytu budżetu do prognozowanej kwoty dochodów budżetowych. Rozwią-
zanie to z zasady pożądane dla stabilności finansów publicznych wymaga jed-
nakże krytycznej oceny. Zakładając, że w ustawie budżetowej dochody ustalo-
ne zostały na stosunkowo niskim poziomie (z zachowaniem zbyt daleko idącej 
zasady ostrożności ich planowania), oznaczać będzie to, iż relacja stanowiąca 
punkt odniesienia dla dozwolonego w kolejnym roku deficytu budżetowego bę-
dzie zawyżona.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ujęte w budżecie państwa dochody stanowią 
prognozę ich wielkości, stąd przewidując możliwość przekroczenia przez dług 
publiczny progu 50% produktu krajowego brutto w kolejnym roku budżeto-
wym, Rada Ministrów stworzyć może sui generis rezerwę na poczet wydatków 
budżetu państwa ujętych w budżecie na kolejny rok budżetowy. W konsekwen-
cji może się okazać, że rzeczywista relacja deficytu do PKB jest niższa od wy-
nikającej z kwot ujętych w przyjętej ustawie budżetowej, albowiem dochody 
budżetowe wykonano na poziomie wyższym od prognozowanego, tym samym 
w związku z limitem wydatków budżetowych zrealizowany deficyt budżetowy 
był niższy.

Zgodnie z art. 86 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekroczenie relacji 
państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto o 55% oznacza 
konieczność podjęcia następujących działań:

 – nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom róż-
nicy dochodów i wydatków budżetu państwa zapewniający, że relacja długu Skar-
bu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku bud- 
żetowego, którego dotyczy projekt ustawy będzie niższa od ogłoszonej,

 – nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery 
budżetowej,

 – waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadają-
cego wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych,

 – wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa 
z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich,

 – nie przewiduje się wzrostu wydatków budżetu państwa w częściach, któ-
rymi objęci są uprzywilejowani dysponenci określeni w art. 139 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, na poziomie wyższym niż w administracji rządowej,

 – Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finanso-
wanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu pro-
gramów wieloletnich,
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 – Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu 
obniżenie relacji państwowego długu publicznego do PKB w stosunku do ogło-
szonej relacji,

 – wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale 
budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powięk-
szone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę 
związaną z realizacją zadań ze środków pochodzących z budżetu UE.

W stosunku do wymagań wynikających z art. 86 pkt 1 ustawa wymaga pod-
jęcia stosunkowo rygorystycznych i niepopularnych politycznie decyzji dotyczą-
cych ograniczenia wydatków publicznych i deficytu sektora finansów publicznych. 
Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że nie wprowadzono bezwarunkowego 
nakazu zmniejszenia lub utrzymania poziomu długu publicznego, albowiem do-
puszczalne będzie zwiększenie długu publicznego w tempie nie wyższym niż sto-
pa wzrostu gospodarczego. Rzecz jasna, w przypadku kryzysu, kiedy PKB będzie 
wykazywał tendencje spadkowe, stosowanie dyrektywy art. 86 pkt 2 lit. a tiret 
pierwsze ustawy o finansach publicznych wymagać będzie przygotowania projek-
tu ustawy budżetowej, który nie będzie przewidywał deficytu budżetu państwa. 
Należy podkreślić również, że zapisy ustawy posługując się pojęciem „deficyt bud- 
żetu państwa”, a nie pojemniejszym „deficyt sektora finansów publicznych”, nie 
wykluczają tym samym możliwości „wyprowadzenia” części wydatków publicz-
nych z budżetu państwa, i ujęcie ich w innych planach finansowych. Dzięki takiej 
operacji deficyt sektora publicznego może nawet się zwiększyć, przy zachowaniu 
lub nawet zmniejszeniu poziomu deficytu budżetu państwa.

Dyrektywa art. 86 pkt 3 ustawy o finansach publicznych służy egzekwowaniu 
zachowania zasady 60% długu publicznego w stosunku do PKB. W przypadku 
ogłoszenia, że relacja państwowego długu publicznego do PKB przekracza kon-
stytucyjny próg 60%, konieczne będzie podjęcie między innymi następujących 
działań:

 – na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, 
w którym nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom 
różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa zapewniający, że relacja długu 
Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku bud- 
żetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od ogłoszonej relacji,

 – Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finanso-
wanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu pro-
gramów wieloletnich,

 – Rada Ministrów najpóźniej w terminie miesiąca od ogłoszenia relacji 
przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu ograniczenie relacji pań-
stwowego długu publicznego do PKB do poziomu poniżej 60%,

 – wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego określone w uchwale 
budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu,
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 – poczynając od 7. dnia po dniu ogłoszenia relacji, jednostki sektora finan-
sów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji.

W przypadku przekroczenia progów 55% i 60% nałożono obowiązek sporzą-
dzenia przez Radę Ministrów programu sanacyjnego. Program sanacyjny zawie-
rać powinien następujące treści:

 – wskazanie przyczyn kształtowania się poziomu relacji państwowego długu 
publicznego do PKB,

 – program przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do ograniczenia 
powyższej relacji uwzględniający w szczególności propozycje rozwiązań praw-
nych mających wpływ na poziom wydatków i rozchodów w sektorze finansów 
publicznych,

 – 3-letnią prognozę dotyczącą powyższej relacji wraz z przewidywanym 
rozwojem sytuacji makroekonomicznej kraju.

Obowiązek opracowania przez rząd stosownego dokumentu uznać należy za 
rozwiązanie pożądane, licząc również, że rząd nie będzie czekał z podejmowa-
niem realizacji odpowiednich programów poprawy sytuacji finansów publicznych 
do terminów wynikających z analizowanych przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych.

Rekomendowane przez ustawę o finansach publicznych procedury ostrożno-
ściowe i sanacyjne służą wykonaniu w praktyce działań zmierzających do unik-
nięcia sytuacji, w których doszłoby do przekroczenia konstytucyjnego progu dłu-
gu publicznego. Procedury te wskazują również konkretne działania konieczne 
w przypadku, gdyby próg ten został przekroczony.

4. Ustawowe dyrektywy poziomu i struktury  
długu jednostek samorządu terytorialnego

W kontekście wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w osobowość 
prawną oraz częściową samodzielność finansową, konieczne staje się wprowa-
dzenie regulacji prawnych służących ograniczeniu swobody zaciągania zobowią-
zań finansowych.

Obok realizacji zasady nieprzekraczania progu 60% państwowego długu pu-
blicznego do PKB, ustawa o finansach publicznych wprowadza szereg innych 
reguł postępowania dedykowanych ograniczeniu ryzyka zachwiania stabilności 
finansowej sektora samorządowego w Polsce. Wskazać można przepisy dotyczą-
ce z jednej strony poziomu deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go, z drugiej strony struktury długu jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki 
temu dokonana została ekstrapolacja odpowiednich regulacji dotyczących deficy-
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tu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa zawartych w Konstytucji RP, ponadto 
wprowadzono dodatkowe ograniczenia względem jednostek samorządu teryto-
rialnego w stosunku do uprawnień Skarbu Państwa.

Krytyczna analiza przepisów ustawy o finansach publicznych pozwala na wy-
odrębnienie przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego oraz struktury długu jednostek samorządu 
terytorialnego. Na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o poziom deficytu budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego, zasługują dyspozycje art. 233 oraz 240  
ust. 2 i 242 ustawy o finansach publicznych, natomiast dyrektywy art. 92−94 usta-
wy o finansach publicznych odnoszą się do kształtowania się struktury długu jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Pierwszym z przepisów zasługujących w tej materii na uwagę jest art. 240 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym bez zgody organu wykonaw-
czego jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednost-
ki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub 
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu danej jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Wskazane rozwiązanie jest analogiczne do konstytucyjnego ograniczenia 
uprawnień władzy ustawodawczej w stosunku do poziomu deficytu budżetu 
państwa. Ekstrapolacja tego rodzaju ograniczenia powinna zostać oceniona 
jako pożądane rozwiązanie, stanowi bowiem konieczną w praktyce barierę dla 
nadmiernego obciążania budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydat-
kami przez radnych. Ryzyko wystąpienia tego rodzaju sytuacji jest bardziej 
prawdopodobne w związku z daleko idącym zróżnicowaniem ekonomicznym, 
społecznym oraz politycznym poszczególnych jednostek samorządu gminnego, 
powiatowego oraz wojewódzkiego. W konsekwencji na organie wykonawczym 
jednostki samorządu terytorialnego ciąży odpowiedzialność za takie ukształto-
wanie poziomu wydatków w stosunku do dochodów, aby sfinansowanie deficy-
tu budżetowego nie stanowiło źródła ryzyka destabilizacji finansów lokalnych 
czy regionalnych.

W przypadku gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 
wprowadzony został podział budżetu na: budżet bieżący oraz budżet majątkowy, 
co ma znaczenie dla zwiększenia gwarancji stabilności finansowej samorządu te-
rytorialnego w Polsce. Szczególną kuratelą – o ile chodzi o równowagę finansów 
publicznych – objęto budżet dochodów i wydatków bieżących.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym plano-
wane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżka 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, 
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co jest skutkiem rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych.

Wskazany przepis wprowadza konieczność równoważenia budżetu bieżącego 
ex ante, tj. na etapie jego uchwalania. Jednakże w związku z tym, że dochody bud- 
żetu jednostki samorządu terytorialnego są jedynie prognozą i możliwe w związ-
ku z tym jest to, że będą realizowane w trakcie roku budżetowego w kwotach 
wyższych lub niższych od zaplanowanych, wprowadzony został również obowią-
zek zrównoważenia budżetu bieżącego ex post. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wprowadzono wyjątek od omawianej reguły zrównoważenia budżetu bieżą-
cego, dopuszczając – zgodnie z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 
– sytuację, w której wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane 
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki o kwotę 
związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej pod warunkiem, że środki te nie zostały przekazane 
w danym roku budżetowym.

Ograniczenia odnoszące się do obowiązku sfinansowania wydatków bie-
żących wyłącznie dochodami bieżącymi oraz nadwyżką budżetową i wolnymi 
środkami uznać należy za wymóg szczególnie rygorystyczny, wyjątkowo trudny 
do spełnienia w sytuacjach kryzysowych, kiedy konieczne może się okazać fi-
nansowanie zadań, w tym np. z zakresu pomocy społecznej, przy daleko idącym 
zmniejszeniu wydajności źródeł dochodów bieżących.

Kolejna grupa przepisów ustawy o finansach publicznych odnosi się do struk-
tury długu jednostki samorządu terytorialnego. Uwzględniając różne źródła ry-
zyka niestabilności finansów władz samorządowych, którymi mogą być zarówno 
zmiany stopy procentowej w okresie spłaty zaciągniętych zobowiązań finanso-
wych, jak również w przypadku zobowiązań zaciągniętych w walutach obcych, 
wahania kursu walutowego. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń przyczynić 
się może do zmniejszenia ekspozycji jednostek samorządu terytorialnego na ryzy-
ko niewypłacalności lub utraty płynności finansowej.

Po pierwsze ustawa o finansach publicznych wprowadza zamknięty katalog 
przesłanek zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, w szczególności zgodnie z art. 89 ust. 1 jednostki samorządu terytorial-
nego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

 – pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego,

 – finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego,
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 – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war-
tościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

 – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE.
W związku z powyższym podziałem wprowadzona została zasada, zgodnie 

z którą w przypadku zaciągnięcia kredytu lub pożyczki albo emisji papierów war-
tościowych w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 
ustawa o finansach publicznych wymaga spłaty kredytu lub pożyczki oraz wy-
kupu papierów wartościowych w tym samym roku, w którym zostały one zacią-
gnięte lub wyemitowane. Konsekwentnie wprowadzona reguła nie dopuszcza do 
zwiększania udziału zadłużenia długoterminowego w ogólnej kwocie długu.

Dyspozycje art. 92 ustawy o finansach publicznych odnoszą się do ograniczeń 
związanych z możliwością generowania dodatkowych kosztów obsługi długu 
jednostki samorządu terytorialnego poprzez niepożądaną konstrukcję stosunku 
zobowiązaniowego między jednostką samorządu terytorialnego a wierzycielami. 
I tak zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorzą-
du terytorialnego zaciągać mogą jedynie takie zobowiązania finansowe, z innym 
przeznaczeniem niż sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, których 
koszty obsługi ponoszone są co najmniej raz do roku, przy czym dyskonto od 
emitowanych papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nomi-
nalnej, a kapitalizacja odsetek jest zabroniona.

Ponadto art. 93 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że jednostki 
sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać 
pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać porę-
czeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wyma-
galności wyrażona w złotych nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.

Wskazane przepisy służą ograniczeniu ryzyka utraty płynności finansowej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z zaciągniętymi zobowiąza-
niami finansowymi. W pierwszym przypadku konieczność regulowania płatności 
odsetkowych co najmniej raz w roku oraz zakaz kapitalizacji odsetek uniemożli-
wiają skoncentrowanie płatności w czasie, przez co ogranicza się niebezpieczeń-
stwo niewypłacalności samorządu terytorialnego. W drugim przypadku ograni-
czenie wysokości dyskonta papierów wartościowych pozwala uniknąć sytuacji, 
w której rzeczywisty koszt obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego bę-
dzie znacznie wyższy od nominalnie ustalonych stóp oprocentowania. W końcu 
ograniczenie wynikające z art. 93 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyklucza 
ekspozycję jednostek samorządu terytorialnego na ryzyko nadmiernego wzrostu 
kosztów obsługi długu w przypadku osłabienia kursu złotego. W dacie zaciągnię-
cia zobowiązania finansowego jednostka samorządu terytorialnego powinna po-
siadać informacje dotyczące wysokości przyszłych płatności wyrażonych w zło-
tych.
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5. Podsumowanie

Dbałość o stabilizację finansów publicznych wymaga implementacji w sta-
nowionych przepisach odpowiednich reguł, które pozwalają na ograniczenie 
swobody władzy publicznej, zarówno na szczeblu centralnym oraz lokalnym i re-
gionalnym, w zaciąganiu zobowiązań finansowych. W obowiązujących w Polsce 
rozwiązaniach odpowiednie regulacje znalazły swoje odzwierciedlenie w Kon-
stytucji RP oraz ustawie o finansach publicznych.

Reguły dotyczące równowagi systemu finansów publicznych określone zo-
stały w aktach prawnych rangi ustrojowej, w ustawie zwykłej dokonano sprecy-
zowania ogólnych konstytucyjnych dyrektyw oraz wprowadzono szereg pożąda-
nych ograniczeń samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przeprowadzona analiza instytucjonalnych gwarancji stabilności finansów 
publicznych pozwala uznać, że stosowane rozwiązania ograniczają ryzyko nad-
miernej swobody wydatkowania środków publicznych przez władze ustawodaw-
cze na szczeblu centralnym oraz organy stanowiące na szczeblu gmin, powiatów 
i województw.
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Streszczenie. Kryzys gospodarczy spowodowany został kilkoma negatywnymi zjawiskami. 
Sytuacja ta wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki regionalnej i lokalnej. Najważniejszymi nega-
tywnymi czynnikami wypływającymi z kryzysu są: mniejsza aktywność firm, bankructwa, zmniej-
szenie inwestycji (inwestycje Greenfield), obniżenie wpływów do budżetów regionalnych i lokal-
nych z podatków i subsydiów z budżetu państwa. Przykładem skutków kryzysu jest zmniejszenie 
planowanych projektów inwestycyjnych w polskich specjalnych strefach ekonomicznych (w po-
równaniu do 2007 r.). Przeciwdziałanie skutkom kryzysu może opierać się na doborze wybranych 
działań opartych na teoriach rozwoju regionalnego.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, specjalne strefy ekonomiczne, polityka rozwoju regional-
nego i lokalnego

1. Wprowadzenie

Kryzys finansowy, który pojawił się w roku 2008 (pierwsze symptomy zaob-
serwowano już na początku 2007 r.) oddziaływał na funkcjonowanie gospodarek 
wszystkich państw świata. Problem spadku produkcji, dochodu narodowego, in-
westycji wraz ze wzrostem bezrobocia ujawniał się na poziomie regionalnym i lo-
kalnym poszczególnych państw. Odnosiło się to m.in. do działających w Polsce 
specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Powstał dylemat, jak reagować na skutki 
spowolnienia rozwoju firm działających w SSE oraz jak problem ten wpływa na 
kondycję samorządu terytorialnego, na terenie którego strefy były zlokalizowane.
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2. Przyczyny kryzysu

Przyczyn kryzysu było kilka. Miejscem, w którym kryzys powstał i rozprze-
strzenił się na globalną gospodarką były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 
Właśnie w USA doszło do zastosowania kilku przedsięwzięć ekonomicznych, 
które spowodowały globalny kryzys finansowy.

Istotną kwestią stała się próba ingerencji państwa w rynek, która zwykle 
jest błędnie prowadzona i wywołuje negatywne następstwa. Państwo zajęło się 
wspieraniem 2 firm finansowych1 zajmujących się kredytami hipotecznymi, ich 
gwarantowaniem oraz mieszkaniowym rynkiem wtórnym. Towarzyszyło temu 
przyjęcie specjalnych regulacji prawnych wymuszających na kredytodawcach 
podjęcie określonych działań. Po pierwsze, była to ustawa o reinwestycji w spo-
łeczność lokalną, w której chodziło o przeznaczenie 30% na kredyty subprime 
(udzielane osobom o wysokim stopniu ryzyka niespłacenia kredytu). Po drugie, 
wprowadzona została ustawa o nakazie wyceny aktywów banku zgodnie z ceną 
rynkową powodująca, że w momencie dekoniunktury firmy w dobrej kondycji 
i konkurencyjne były wyceniane poniżej ich rzeczywistej wartości. Przyczyniało 
się to do poważnych problemów finansowych firm o uznanej renomie2.

Należy również zwrócić uwagę na nieracjonalne postępowanie ludzi, którzy 
zaczęli pożyczać duże sumy pieniędzy. Problem leżał również po stronie ban-
ków, które decydowały się na udzielanie kredytów subprime (zachęcały wręcz do 
tego). Skłaniała je do tego działalność wspomnianych firm finansowanych przez 
państwo, które zapewniały banki o bezpieczeństwie „rozdawnictwa kredytów”. 
Pożyczki miały być odkupione i następnie poddane sekurytyzacji3. Funkcjono-
wała również opinia, że wzrosty cen nieruchomości będą pokrywać ewentualne 
straty z niespłaconych kredytów. Ponadto agencje ratingowe podawały instytu-
cjom i osobom zajmującym się inwestowaniem w papiery wartościowe niezgod-
ne z prawdą opinie o wiarygodności papierów wartościowych (celowo zawyżone 
oceny wiarygodności instytucji i emitowanych papierów wartościowych). Po-
wstało również przekonanie, że rząd na pewno będzie w stanie pomóc w sytuacji 
ewentualnego zagrożenia finansowego.

Pracownicy sektora bankowego zajmujący się udzielaniem kredytów prowa-
dzili agresywną akwizycję mającą na celu zachęcanie klientów do brania kre-
dytów. Niezbyt szczegółowo badano wiarygodność kredytową. Czynnikiem do-

1 Chodzi o przedsiębiorstwa Fannie Mae oraz Freddie Mac.
2 Rozmowa z D. Armeyem, Ameryka traci rozsądek, „Rzeczpospolita” z 4−5.10.2008, s. A14.
3 Sekurytyzacja – emisja papierów wartościowych zabezpieczonych przez określone aktywa.  

W tym przypadku zamiana kredytów udzielonych na papiery wartościowe sprzedawane i kupowane 
na rynku. Ryzykowne kredyty zamienione zostały na obligacje, papiery wartościowe zabezpieczone 
wierzytelnościami hipotecznymi.
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pingującym były prowizje i premie za sprzedawane produkty. W związku z tym 
pojawiły się tzw. kredyty NINJA (No Income, No Job, No Assets) udzielane 
klientom bez stałych dochodów, pracy i zabezpieczającego majątku. Tego typu 
kredyty wkalkulowane były w ryzyko banku, ponieważ można było taką pożycz-
kę odsprzedać. Ponadto wydawało się, że zabezpieczeniem będzie hipoteka na 
nieruchomości kupowanej na kredyt przez pożyczkobiorców. Klient, który miał 
kłopoty ze spłatą, mógł otrzymać nowy kredyt na spłacenie poprzedniego. Rosną-
ca wartość nieruchomości była tego gwarantem. Niestety od 2006 r. ceny domów 
zaczęły spadać – wartość kredytów stała się większa od wartości nieruchomości4.

Personalnie do sytuacji kryzysowej przyczynili się: były prezydent USA  
G.W. Bush i prezes FED A. Greenspan. G.W. Bush wspierał powyższe działa-
nia. Były prezydent USA doprowadził do konfliktu z krajami Bliskiego Wschodu 
(członkowie OPEC), co wpłynęło na ceny ropy naftowej, których wzrost podniósł 
ceny większości dóbr i usług na świecie. Natomiast A. Greenspan (były prezes 
FED) przez wiele lat swojej kadencji promował politykę niskich stóp procento-
wych. Reakcją FED na wszelkiego rodzaju zahamowania i spowolnienia wzrostu 
gospodarczego czy zagrożenia recesją były cięcia stóp procentowanych (polityka 
łatwego pieniądza). Próbowano przez to znieść „naturalność” procesów rynko-
wych, jakimi są cykle koniunkturalne, a szczególnie fazy depresji i recesji, zakła-
dając możliwość permanentnego wzrostu gospodarczego5.

Państwa skupione w OPEC przez decyzje i wypowiedzi swoich przedstawi-
cieli przyczyniły się do spekulacji na rynku ropy naftowej (częste zapowiedzi 
wzrostu cen i ograniczenia wydobycia). Działania te odbiły się na branży motory-
zacyjnej i gospodarkach państw rozwiniętych gospodarczo.

Do kryzysu przyczyniła się również Europa. We Francji pracownik banku ko-
mercyjnego Société Générale makler J. Kerviela podejmując wysoko ryzykowne 
decyzje i realizując bez pozwolenia zwierzchników operacje na rynku finanso-
wym, spowodował straty w wysokości 4,9 mld EUR. Doszły do tego nietrafio-
ne inwestycje tego banku na rynku amerykańskich kredytów hipotecznych, co 
zwiększyło straty do 7 mld EUR.

We Francji ogromne straty (600 mln EUR) w wyniku nieefektywnych opera-
cji finansowych na giełdach światowych w dniach światowego kryzysu poniosła 
grupa bankowa La Caisse d’Epargne. Prezes grupy Ch. Milhaud i członkowie dy-
rekcji ogłosili swoje odejście, rezygnując z wysokich odpraw.

W Niemczech na światło dzienne wyszły oszustwa podatkowe związane 
z ukrywaniem i defraudowaniem na niekorzyść skarbu państwa pieniędzy w Księ-
stwie Liechtenstein. Jednym z oskarżonych był szef Deutsche Post K. Zumwin-
kel. Natomiast na Węgrzech nieodpowiedzialna polityka gospodarcza premiera 

4 W. Gadomski, Słownik pojęć nie do pojęcia, www.gospodarka.gazeta.pl [dostęp: 10.02.2010].
5 J. Winiecki, Dane mówią o recesji, emocje o depresji, „Dziennik Finansowy” z 13.02.2009, 

s. 5.
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F. Gyurcsana (jednym ze skutków jest wysoki deficyt budżetowy) spowodowała 
kryzys i spadek zaufania do gospodarek państw postkomunistycznych6.

W opisie powyższych przyczyn kryzysu uwzględnić należy także grupę prze-
stępczą A. Gonzaleza. Przestępcy włamywali się do systemów komputerowych 
sieci handlowych, instalując oprogramowanie identyfikujące numery kart, po-
trzebne do nich hasła oraz informacje o kontach. Następnie skradzione informacje 
zapisywali na serwerach w USA i Europie Środkowo-Wschodniej, odsprzedając 
je, bądź wykorzystując do własnych celów. Proceder ten przyczynił się do dużych 
strat banków, sieci handlowych i konsumentów. Skutkiem działalności przestęp-
czej były wysokie odszkodowania płacone przez instytucje, które okradziono oraz 
spadek zaufania do sektora finansowego7.

Ostatniego dnia sierpnia 2007 r. G.W. Bush ustalił program pomocy dla miesz-
kańców USA mających problemy z kredytami hipotecznymi.

W Wielkiej Brytanii 14 września 2007 r. bank Northern Rock, który zainwe-
stował duże sumy w amerykańskie obligacje hipoteczne, zaczął mieć poważne 
problemy. W konsekwencji bank został znacjonalizowany. W listopadzie zaczęły 
się niepokoje na rynku międzybankowym. FED uruchomił nadzwyczajne pożycz-
ki dla banków w wysokości 41 mld USD.

16 marca 2008 r. był początkiem spektakularnych bankructw banków. Upadł 
Bank Bear Stearns mocno zaangażowany w obligacje hipoteczne, bank ten prze-
jęty został przez JPMorgan Case (bank ten zapłacił 2 USD za akcję Bear Stearns). 
Operację ubezpieczał FED.

Eskalacja problemów sektora bankowego nastąpiła we wrześniu 2008 roku. 
Dwie główne instytucje rynku hipotecznego (Fannie Mae i Freddie Mac) przejęte 
zostały przez rząd federalny. W ich portfelu znajdowało się 5 bln USD – długi 
i obligacje hipoteczne. Upadł bank inwestycyjny Lehman Brothers. Kolejny, Mer-
rill Lynch przejęty został przez Bank of America, a największy amerykański ubez-
pieczyciel AIG został praktycznie znacjonalizowany. Banki centralne na świecie 
próbowały przeciwdziałać negatywnej sytuacji przez „wpompowanie” w rynek 
180 mld USD pożyczek.

Sekretarz skarbu USA H. Paulson zaprezentował plan pomocy dla sektora 
bankowego (18.09.2008 r.). Założono, że państwo wykupi zagrożone długi za  
700 mld USD. Pod koniec września 2008 r. kryzys dotarł do Europy. Skutki to − 
częściowa nacjonalizacja banku Fortis oraz pomoc dla banku Hypo Real Estate. 
W tym samym okresie amerykańska Izba Reprezentantów odrzuciła plan ratunko-
wy H. Paulsona. Konsekwencją był duży spadek indeksu giełdowego w Nowym 
Jorku. Już na początku października 2008 r. przyjęto poprawiony plan H. Paulso-
na, który rekomendował G.W. Bush. Jednak indeksy rynków giełdowych na ca-

6 P. Pietkun, Groźna dziesiątka, www.gazetabankowa.pl [dostęp: 30.10.2009].
7 Tamże.
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łym świecie nadal gwałtownie spadały8. W Europie negatywna sytuacja na rynku 
finansowym w największym stopniu oddziaływała na Islandię, Irlandię, Łotwę, 
Wielką Brytanię, Węgry, Ukrainę i Niemcy. Pojawił się problem pozyskiwania 
kredytów przez firmy i osoby fizyczne, między podmiotami gospodarczymi two-
rzyły się zatory płatnicze, przedsiębiorstwa redukowały produkcję, zmniejszały 
zatrudnienie, banki wprowadziły restrykcje i ograniczenia na pożyczki oraz kre-
dyty, pojawił się brak płynności na rynku międzybankowym (banki niechętnie 
pożyczały pieniądze lub robiły to na poziomie transakcji trudnych do zaakcep-
towania przez potencjalnych partnerów). Zaczęły się dyskusje, jak przeciwdzia-
łać kryzysowi i jakie mechanizmy wdrożyć w celu pokonania i złagodzenia jego 
skutków.

3.  Kondycja specjalnych stref ekonomicznych 
podczas kryzysu

Przykładem ilustrującym negatywne zjawiska wynikające z kryzysu jest sytu-
acja w polskich specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). We wszystkich czter-
nastu SSE, firmy działające na ich terenie zamierzały zwalniać pracowników i wy-
cofać się z zaplanowanych inwestycji. Co dwunasta firma funkcjonująca w SSE 
zamierzała zmniejszyć zatrudnienie: potencjalne zwolnienie 4 tys. pracowników9. 
Szczególnie narażonymi na redukcje etatów były branże – motoryzacyjna i elek-
troniczna. Natomiast liczba nowych inwestycji w SSE w porównaniu z 2008 r. 
mogła spaść o jedną trzecią10. W tabeli 1 przedstawiono zmiany w zakładanych do 
realizacji projektach inwestycyjnych w SSE. Okresami branymi pod uwagę były 
grudzień 2007 i 2008 r.

W ciągu roku w 8 polskich strefach zmniejszyła się liczba nowych inwestycji, 
w 5 pozostała na takim samym poziomie, a w 1 przypadku wzrosła. Przyczyną był 
kryzys i związane z tym decyzje firm funkcjonujących w strefach, które wycofały 
się z nowych inwestycji, spodziewając się trudnej sytuacji ekonomicznej.

Odpowiedzią na sytuację podmiotów gospodarczych w SSE był projekt zmian 
w ustawie o funkcjonowaniu SSE. Firmy mocno doświadczające skutków kryzy-
su mogły zwolnić do 40% pracowników. Punktem odniesienia była liczba etatów, 
które przedsiębiorcy zobowiązali się stworzyć w pozwoleniach na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Ponadto w projekcie zmian zakładano następujące re-
gulacje: złagodzenie kryteriów, na bazie których prywatne grunty włączano do 

  8 K. Niklewicz, Kalendarium zapaści, www.wyborcza.pl.
  9 A. Woźniak, Będą zwolnienia w strefach, „Rzeczpospolita” z 25.03.2009, s. B3.
10 A. Woźniak, Inwestorzy będą zwalniać, „Rzeczpospolita” z 6.02.2009, s. B4.
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stref, obniżenie o połowę wymogu dotyczącego poziomu zatrudnienia i wielkości 
inwestycji na obszarach z dużą stopą bezrobocia, ułatwienia dla przedsiębiorstw 
zamierzających zmienić profil produkcji, żeby podtrzymać zatrudnienie11.

Tabela 1. Liczba projektów inwestycyjnych w SSE

Nazwa SSE Grudzień 2007 Grudzień 2008

Euro-Park Mielec 4 0
Katowicka SSE 6 4
Kamiennogórska SSE 1 1
Krakowski Park Technologiczny 9 7
Kostrzyńsko-Słubicka SSE 3 3
Legnicka SSE 4 1
Łódzka SSE 11 6
Pomorska SSE 4 4
Słupska SSE 2 5
Starachowicka 5 4
Suwalska 1 1
Tarnobrzeska SSE 5 1
Wałbrzyska SSE 7 4
Warmińsko-Mazurska SSE 6 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Woźniak, Inwestorzy wstrzymują się z decyzjami, „Rzeczpo-
spolita” z 3.12.2008, s. B4.

Elastyczność regulacji prawnych przez złagodzenie wymogów funkcjonowa-
nia w SSE może być czynnikiem szczególnie łagodzącym skutki kryzysu. Zakła-
dając, że przez kryzys z działalności w obszarze SSE będą musiały zrezygnować 
firmy dotychczas tam działające, to natychmiast wystąpią negatywne konsekwen-
cje dla samorządu regionalnego (lokalnego), na którym strefa jest zlokalizowana. 
Biorąc pod uwagę skutki, które powoduje kryzys finansowy, przewidzieć można 
następujące ewentualne negatywne zjawiska dla kondycji regionów i jednostek 
lokalnych:

 – zmniejszenie aktywności firm w obszarach inwestycji, produkcji i zatrud-
nienia,

 – prawdopodobne bankructwa przedsiębiorstw znajdujących się na obszarze 
jednostek terytorialnych,

 – brak inicjatyw w sferze zakładania nowych firm i napływu kapitału, który 
inicjowałby inwestycje typu Greenfield,

 – mniejsze wpływy do budżetów regionalnych i lokalnych z podatków i opłat,
11 A. Woźniak, Będą zwolnienia…, dz. cyt.
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 – obniżone subsydia i dotacje z budżetów państw na rozwój regionalny 
i lokalny,

 – problemy z pozyskiwaniem kapitału zewnętrznego przez jednostki sa-
morządu terytorialnego z tytułu pożyczek, emisji obligacji ze względu na „spły-
cenie” rynku kapitałowego, bądź pojawienie się trudniejszych warunków pozy-
skania środków finansowych.

Szczególnym problemem dla jednostek samorządu terytorialnego może 
być sytuacja regionalnych budżetów. Kryzys finansowy może wpływać na do-
chody i wydatki struktur samorządowych. Zmniejszenie aktywności gospodar-
czej firm, w tym bankructwa i zaniechanie działalności gospodarczej, przy-
nosi zmniejszone dochody – mniejsze wpływy z podatków i opłat. Obniżone 
wpływy do kas samorządowych powodują ograniczanie wydatków. Mniejsze 
budżety zmuszać będą samorządy do oszczędności – redukcji wydatków. Po-
szukiwanie oszczędności może zredukować wydatki inwestycyjne (prorozwo-
jowe). Powstrzymanie takich inwestycji jak infrastruktura transportowa, in-
formatyczna, energetyczna, wodno-ściekowa będzie miało negatywne skutki 
dla mieszkańców oraz rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Przez 
to zmniejszą się dochody firm otrzymujących zlecenia od samorządów na wy-
konanie planowanych inwestycji, co spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na 
pracowników.

Zaprezentowane konsekwencje uszczuplenia budżetów samorządowych 
mogą być najbardziej widocznymi skutkami zmniejszenia przychodów finan-
sowych. Jedną z możliwości uniknięcia tego zjawiska będzie poszukiwanie in-
nych sposobów pozyskiwania pieniędzy przez samorządy – pożyczki, emisja 
papierów dłużnych ze wszystkimi tego konsekwencjami.

4. Polityka regionalna i lokalna wobec kryzysu gospodarczego

Przedstawiony przykład funkcjonowania SSE w okresie światowego kryzysu 
gospodarczego jest jednym z przykładów kosztów, jakie ponieść mogą gospodar-
ki na poziomie regionalnym i lokalnym.

Jeżeli o polityce regionalnej i lokalnej w dużym stopniu decydują władze 
centralne (polityka interregionalna)12, wystąpić może zmniejszenie finansowania 
inwestycji regionalnych i lokalnych, ponieważ władze skierują środki pieniężne 
na wspieranie sektora finansowego, co obniży pozycję konkurencyjną jednostek 
samorządu terytorialnego.

12 Władze centralne podejmują decyzje rozwojowe w regionach i jednostkach lokalnych oraz 
finansują prowadzenie tej polityki.
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Analogiczne sytuacje występować mogą w wariancie, gdy politykę regio-
nalną i lokalną prowadzą samodzielnie i niezależnie samorządy regionalne i lo-
kalne (polityka intraregionalna). Sytuacja kryzysowa, w której firmy zaczynają 
doświadczać spadających zamówień, sprzedaży, konieczności zwalniania pra-
cowników (wyższe bezrobocie), powoduje obniżenie dochodów jednostek samo-
rządowych z podatków płaconych przez firmy i osoby prywatne. Brak środków 
finansowych będzie z kolei uniemożliwiał samorządom terytorialnym realizację 
zakładanych celów rozwojowych.

Powyższe uwagi odnoszą się w sposób ogólny do dwóch różnych standardów 
polityki regionalnej i lokalnej. Poszczególne kraje dokonują odpowiednich dla 
siebie wyborów, która opcja będzie przeważać w polityce regionalnej i lokalnej.

Kryzys gospodarczy i jego następstwa wymagać mogą szczególnego podej-
ścia do prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej. Przegląd wybranych kon-
cepcji rozwoju regionalnego i lokalnego pozwoli na wskazanie, które elementy 
sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu.

Jednym z problemów, które w trudnych warunkach mają znaczenie dla roz-
woju regionalnego, jest sytuacja podmiotów gospodarczych zlokalizowanych 
na ich terenie. Jednocześnie powinny być podejmowane próby przyciągania no-
wych projektów inwestycyjnych. Lokalizacja działalności gospodarczej nie jest 
przedsięwzięciem spontanicznym. W pierwszej połowie XX w. badania nad tymi 
zagadnieniami prowadzili niemieccy geografowie A. Weber i A. Lösch. Według 
nich zakłady przemysłowe rozpoczynające działalność na danym terytorium bio-
rą pod uwagę następujące czynniki: koszty transportu, cechy surowców (dostęp-
ność, koszty transportu surowca), koszty pracowników oraz ich umiejętności, 
koszty transportu produktu finalnego, cechy rynku zbytu, korzyści wynikające 
z bliskości aglomeracji, bliskość rynku oraz potencjalną konkurencję13. Szcze-
gólne znaczenie przypisuje się bliskości aglomeracji miejskich, które sprzyjają 
firmom w obszarze: specjalizacji, kooperacji, konkurencji, wprowadzania inno-
wacji (sąsiedztwo i dostępność ośrodków akademickich, naukowo-badawczych), 
dostępność infrastruktury transportowej.

Wskazane uwarunkowania powinny także być brane pod uwagę przez wła-
dze samorządów terytorialnych przy kreowaniu lub modyfikowaniu programów 
rozwojowych w sytuacji kryzysu gospodarczego. Szczególnie odnosi się to do 
czynników będących w zasięgu możliwości działań samorządów terytorialnych, 
tj. wykształcenie pracowników – możliwości zakładania i wspierania szkolnictwa 
na różnym poziomie edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji; budowa i poprawia-
nie infrastruktury technicznej (transport, urządzenia użyteczności publicznej, tele-

13 R. Szul, Teorie i koncepcje w polityce regionalnej, w: Rozwój, region, przestrzeń, red.  
G. Gorzelak, A. Tuchomska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i EUROREG, Warszawa 2007, 
s. 114 oraz K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w UE, Wydawnictwo UG, 
Gdańsk 2002, s. 23.
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komunikacja), wspieranie rozwoju rynków regionalnych i lokalnych (ułatwienia 
w zakładaniu podmiotów gospodarczych, tworzenie przyjaznych warunków dla 
mieszkańców, co sprzyja osiedlaniu się, a dzięki temu powstaje większy potencjał 
konsumpcyjny kreujący popyt); pokonywanie barier w dostępie do surowców bę-
dących na obszarze poszczególnych regionów.

W ramach dyskusji o tworzeniu przez jednostki samorządu terytorialnego 
przyjaznych warunków rozwojowych rozpatrywać należy korzyści zewnętrzne, 
które sprzyjają koncentracji podmiotów gospodarczych (okręgi przemysłowe)14. 
Pojawienie się dużej liczby firm (koncentracja przestrzenna) świadczy o dobrych 
warunkach stworzonych przez władze samorządowe dla biznesu. Do przykładów 
korzyści zewnętrznych działających pozytywnie na koncentrację firm zaliczono: 
edukację, infrastrukturę techniczną i transportową, dostępność komunikacyjną, 
wykształcenie pracowników, bliskość rynku, innowacje itp.

Istotne znaczenie w rozwoju regionalnym i lokalnym odgrywają miasta, które 
kreują przedstawione korzyści zewnętrzne. Chodzi o miasta centralne wyższego 
rzędu (nazywane metropoliami). Pojęcie ośrodka centralnego wyższego rzędu opi-
sane jest przez produkowane oraz świadczone tam dobra i usługi (dobra i usługi 
wyższego rzędu produkowane jedynie w jednostkach centralnych wyższego rzędu, 
również w tych miejscach produkowane są dobra i usługi niższego rzędu)15. Od me-
chanizmów rozwoju dużych aglomeracji miejskich (jednostki centralne wyższego 
rzędu) bardzo często zależy powodzenie gospodarcze regionu, na obszarze którego 
zostało ono zlokalizowane. Stąd władze miejskie i samorządu regionalnego mo-
głyby w dobie kryzysu zorientować się na ścisłą współpracę w celu poprawienia 
konkurencyjności i pozycji aglomeracji miejskiej.

Jednym z wyznaczników kondycji miasta jest ocena ratingowa określająca 
wiarygodność kredytową samorządu terytorialnego16. Dzięki ratingowi (szczegól-
nie wysokiemu) samorządy regionalne i miejskie mogą starać się o pozyskanie 
środków finansowych z międzynarodowych instytucji finansowych. Rating staje 
się elementem marketingowym samorządu terytorialnego w dyskusjach z inwesto-
rami17. Zdobycie pieniędzy z zewnątrz na inwestycje przyczynić się może do efek-
tywniejszego pozyskiwania podmiotów gospodarczych i nowych mieszkańców.

Ważnym składnikiem regulacyjnym jest swobodny, niczym nieskrępowany 
rynek. Wszelkie interwencje mogą zniekształcać naturalne mechanizmy gospo-
darowania i rozwoju, również w wymiarze regionalnym i lokalnym. Jednymi 

14 R. Szul, dz. cyt., s. 115.
15 Tamże, s. 114.
16 Rating jest niezależną i obiektywna oceną ryzyka kredytowego instytucji zaciągającej dług 

na rynku. Opinia dotyczyć może zdolności instytucji do wywiązywania się ze swoich zobowiązań 
finansowych. Oceny przyjmują postać liter. Wyższa litera w alfabecie oznacza lepszą ocenę 
(najlepszy poziom to np. AAA). Wyższy poziom oceny nazywa się inwestycyjnym. Natomiast 
niższy jest poziomem spekulacyjnym.

17 K. Ostrowska, Przepustka w świecie finansów, „Rzeczpospolita” z 19.12.2006, s. B7.
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z przeszkód rozwoju regionalnego i możliwości sprawnego przezwyciężania kry-
zysu finansowego mogą być m. in.: nieefektywne wydatki publiczne, biurokra-
cja, nierentowne i podtrzymywane przez sektor publiczny struktury gospodarcze, 
nadmiar regulacji i licencji. Należy założyć następujące warunki: funkcjonalna 
zależność między tempem wzrostu rozwoju regionu a tempem wzrostu zasobów 
pracy i kapitału w regionie, wpływ wewnętrznych i zewnętrznych determinant 
rozwoju na poziom regionalnych czynników wzrostu gospodarczego, funkcjo-
nowanie zależności między ceną poszczególnych czynników produkcji (praca 
i kapitał) a ich międzyregionalnym przemieszczaniem18. Otwartość gospodarki 
i pełna mobilność czynników produkcji mogą przyczynić się do pokonania zróż-
nicowań międzyregionalnych. Założeniem szybszego wyjścia z kryzysu powinno 
być postawienie na samoregulacyjny mechanizm rynkowy, który najlepiej pora-
dzi sobie z problemem kryzysu (teoria neoklasyczna).

Swoboda konkurencyjna, czytelne warunki gospodarowania, unikanie przere-
gulowania i nadmiaru pozwoleń (licencjonowania) na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz pełna mobilność czynników produkcji mogą wpływać na roz-
wój gospodarczy.

Jednak w sytuacjach recesji i kryzysu najczęściej przyjmowane jest podejście 
keynesowskie, które zakłada możliwość interwencji państwa w system gospodar-
czy (pobudzanie popytu). W ramach polityki regionalnej duże znaczenie przypisu-
je się przedsięwzięciom inwestycyjnym koordynowanym przez sektor publiczny. 
Inwestycje przyczyniają się do wzrostu gospodarczego przez pozytywne efekty: 
dochodowe (zwiększenie dochodu narodowego i popytu globalnego), ilościowe 
(wzrost produkcji i kapitału), komplementarne (pobudzenie i utrwalenie stosunków 
wewnątrz- i międzysektorowych) i fiskalne (powstające dzięki inwestycjom nowe 
podmioty gospodarcze odprowadzają podatki do budżetów regionalnych)19. W do-
bie kryzysu podjąć można aktywność inwestycyjną koordynowaną przez sektor 
publiczny pod warunkiem, że nie dojdzie do nieefektywnego wydatkowania środ-
ków publicznych, co bardzo często pojawia się w polityce budżetowej państwa. 
Włączenie do działalności inwestycyjnej sektora prywatnego przez partnerstwo 
publiczno-prywatne mogłoby zracjonalizować i poprawić efektywność wydatków 
inwestycyjnych państwa. Ponadto inwestycje publiczne powinny wspierać, a nie 
konkurować z sektorem prywatnym. Przykładami pożądanych inwestycji będą: in-
frastruktura techniczna (urządzenia użyteczności publicznej, infrastruktura trans-
portowa i telekomunikacyjna), edukacja, szkolenia itp. Byłoby to wsparcie poma-
gające firmom i pracownikom neutralizować skutki kryzysu finansowego.

18 A. Dąbrowski, Wybrane teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie w polityce ekono-
micznej, w: Dylematy i osiągnięcia polskiej transformacji gospodarczej, red. H. Ćwikliński,  
G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 185.

19 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach 
globalizacji, CEDEWU Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. 55.
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W trudnej sytuacji kryzysu regiony powinny być zorientowane na poszukiwa-
nie czynników rozwoju gospodarczego zarówno w regionie, jak i poza nim.

Pierwsze założenie odnosi się do koncepcji wzrostu endogenicznego. Regio-
ny mogą budować strategię rozwoju w oparciu o własny potencjał, którym dys-
ponują. Odnosi się to do: pobudzania wewnętrznych (endogennych) czynników 
wzrostu, eliminacji istniejących barier rozwojowych, wykorzystania specyficz-
nych uwarunkowań regionalnych, pobudzania cykli wewnątrzregionalnych, po-
szerzania i utrwalania lokalnych ogniw produkcji, konsumpcji i kooperacji20.

Drugie podejście jest odzwierciedleniem teorii bazy eksportowej. Zakłada się, 
że wzrost ekonomiczny regionu zależny jest w dużej mierze od eksportu. Roz-
winięcie eksportu powodować może powiększenie: produkcji, zatrudnienia, kon-
sumpcji, oszczędności, inwestycji oraz poprawę pozycji konkurencyjnej regionu. 
Ważnym uwarunkowaniem jest kształtowanie i tworzenie tzw. bazy eksportowej. 
Chodzi o sektory gospodarcze (podmioty gospodarcze), których struktura produk-
cji zorientowana jest na eksport, co umożliwia uzyskanie przewagi komparatyw-
nej. Sukcesy gospodarcze firm eksportowych (wzrost dochodów przedsiębiorstw 
oraz powstanie nowych miejsc pracy) powodują rozwój podmiotów gospodar-
czych (powstanie miejsc pracy) tzw. sektorów niebazowych, czyli nieproduku-
jących na eksport, ale kooperujących z firmami zorientowanym na eksport, bądź 
wytwarzających na potrzeby rynku lokalnego21.

W polityce rozwojowej, antykryzysowej regiony powinny uwzględniać za-
równo oparcie się na elementach rozwojowych endogenicznych, jak i egzogenicz-
nych (teoria bazy eksportowej). Chodzi o dywersyfikację zorientowania struktury 
gospodarczej danego terytorium. Pozwala to na wszechstronne podejście do pro-
blematyki eliminacji ewentualnych skutków kryzysu.

Jednymi z aktualnych rozwiązań22 w zakresie polityki regionalnej i lokalnej są 
koncepcje: klastrów, sieci oraz regionalnych systemów innowacji (RSI).

Klastry opisać można jako geograficzne zgrupowanie wzajemnie powiąza-
nych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, 
kooperantów, firm z pokrewnych branż, powiązanych z nimi instytucji z różnych 
dziedzin, które jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą. Istotnym segmen-
tem uczestniczącym w funkcjonowaniu klastra są firmy z branż wspierających 
(podmioty komplementarne) dziedziny wiodące, tzn. kooperanci, podmioty ryn-
ku kapitałowego, instytuty naukowo-badawcze. Firmy działające w klastrze ko-
rzystają przede wszystkim z poprawy sytuacji konkurencyjnej i umiędzynarodo- 
wienia23.

20 A. Dąbrowski, dz. cyt., s. 209.
21 K. Gawlikowska-Hueckel, dz. cyt., s. 59.
22 Chodzi o przełom XX i XXI w.
23 M. Gorynia, Klastry – panaceum na konkurencyjność, „Rzeczpospolita” z 21.03.2008,  

s. B11 oraz Klastering, „Rzeczpospolita” z 16.09. 2008, dodatek „Dotacje i Fundusze”, s. 2.
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Koncepcja sieci powstała w wyniku wyodrębnienia tzw. fazy postfordyzmu. 
Układ sieciowy stał się głównym mechanizmem procesu produkcyjnego – np. 
współpraca i powiązania między firmami. W polityce regionalnej funkcjonowanie 
sieci sprowadza się do: relacji zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego 
o charakterze partnerskim (miasta lub regiony), formalnych lub nieformalnych 
organizacji, struktur, platform sprzyjających wymianie informacji i technologii, 
umacniania koordynacji i współpracy podmiotów sieci24.

Założenia hipotez RSI sprowadzają się do przekonania o dominującej roli in-
nowacji w rozwoju regionalnym, powołując się na znaczenie wiedzy i procesu 
uczenia się. RSI interpretuje się jako zorganizowany i skoordynowany system 
tworzenia innowacji i wiedzy, w którym znajdują się firmy z regionalnych branż 
wiodących oraz podmioty im towarzyszące (związane z sektorem publicznym oraz 
ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi). Wykształcona zostaje sieć in-
stytucji prywatnych i publicznych działających i kooperujących, która przyczynia 
się do wytwarzania, adaptacji, modyfikacji i rozpowszechniania innowacji (no-
wych technologii) w regionach. Konsekwencją takiego układu są korzyści z loka-
lizacji funkcjonowania w obszarze RSI, który tworzy układ współzależności i re-
lacji między nauką, sferą B + R (badania + rozwój), przedsiębiorstwami, oświatą, 
rynkiem finansowym oraz władzami samorządowymi różnych poziomów, czego 
przejawem będzie proces adaptacji oraz uczenia się25. Rezultatem powstałego 
układu będzie rozwój regionalny oparty na absorpcji i dyfuzji innowacji.

5. Podsumowanie

Kryzys finansowy, do którego przyczyniły się regulacje wprowadzone przez 
władze państwowe w USA, wskazuje na nieefektywność interwencji sektora pu-
blicznego. Inne mechanizmy, takie jak nieracjonalne działanie sektora finanso-
wego, pogłębiły recesję w światowej gospodarce. Wskazane źródła kryzysu fi-
nansowego powinny zostać zorientowane na mniejsze zaangażowanie państwa  
w gospodarkę oraz racjonalne działanie rynku finansowego.

Opisane założenia rozwoju oparte na klastrach, sieciach oraz RSI mogą być 
szczególne przydatne w okresie kryzysu, np. w odniesieniu do utrzymania roz-

24 M. Castells, The Network Society, Oxford 1989, s. 11−12 oraz Z. Przybyła, Terytorialne więzi 
sieciowe, w: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. M. Klamut, Wydawnictwo UE 
we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 105.

25 A. Bramanti, R. Gordon, R. Ratti, The Dynamics of Innovative Regions, Aldershot 1997 
oraz M. Miedziński, Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa,  
w: Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, 
Warszawa 2001, s. 211.
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woju w SSE. Wykorzystanie takich czynników jak: zgrupowanie powiązanych 
przedsiębiorstw (powiązania o charakterze formalnym bądź nieformalnym), wy-
nikająca z tego współpraca, konkurencja i internacjonalizacja, powstawanie sieci 
partnerskich pomiędzy miastami i regionami w tym pomiędzy firmami, organi-
zacjami, instytucjami działającymi w regionach (wymiana informacji i technolo-
gii), kreowanie i sterowanie tworzenia systemu innowacji i wiedzy w podmiotach 
działających w obszarze regionów − mogłoby stać się szczególnym priorytetem 
rozwoju regionalnego i lokalnego.

Sprzyjanie przez władze samorządowe i centralne wskazanym procesom 
pozwoliłoby na łagodzenie skutków kryzysu w funkcjonowaniu SSE. Polity-
ka gospodarcza w okresie kryzysu powinna wspierać podmioty gospodarcze.  
W przypadku SSE można łagodzić wymogi ustanawiane dla firm działających  
i podejmujących aktywność w obszarze stref. Teorie i koncepcje rozwoju re-
gionalnego i lokalnego określają, jakie możliwości tkwią w wewnętrznych oraz 
zewnętrznych czynnikach wzrostu gospodarczego samorządów terytorialnych.
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Streszczenie. Celem artykułu było ukazanie roli państwa w mechanizmie podziału dochodów 
w społeczeństwie. Rozważaniom poddane zostały aspekty teoretyczne dotyczące nierównomierne-
go rozkładu dochodów w gospodarce narodowej. Ekonomia XX w. nie doszukała się odpowiedzi 
na pytanie o właściwy model państwa, czyli tzw. dwoistą ścieżkę rozwoju. Ekonomia dobrobytu 
ukazywała nieprawidłowości rynku, które odpowiedzialne były za brak optymalnej w ujęciu pare-
towskim alokacji zasobów. Brak efektywności gospodarowania spowodował konieczność interwen-
cji państwa, jednakże było to postrzegane jako rozwiązanie alternatywne wobec rynkowej alokacji 
zasobów. Argumentacja ta z czasem ulegała wzmocnieniu. Przyczynił się do tego keynesizm, wy-
znający interwencjonizm państwowy na poziomie makroekonomicznym. Nurt ten dążył do zapew-
nienia pełnego zatrudnienia oraz stabilizacji całej gospodarki. Wiara w moc sprawczą instytucji 
państwa była w głównej mierze wynikiem mechanizmów rynkowych, które nie znajdowały przeko-
nującego uzasadnienia teoretycznego ani też empirycznego.

Dyskusja nad modelem funkcjonowania państwa w gospodarce obejmuje rozważania nad 
strukturą polskiej gospodarki, której kształty zmieniają się od początku transformacji. Istniejące 
przepisy oraz normy prawne decydują o społecznym wyniku działania oraz nakreślają instytucjo-
nalne ramy w sferze gospodarczej państwa. Instytucje są w głównej mierze tworzone przez państwo, 
które za pomocą swoich instrumentów może wpływać na potencjalne efekty działalności. Dlatego 
też społecznie akceptowana wyważona polityka dystrybucyjna państwa obejmująca podstawowe 
zabezpieczenia społeczne jest dla krajów takich jak Polska niezbędna nie tylko ze względów norma-
tywnych, lecz także efektywnościowych. Rola państwa powinna polegać na ochronie dobra wspól-
nego, dążeniu do niwelowania nadmiernych dysproporcji w podziale dochodów, czyli zmierzać do 
„efektywności dystrybucyjnej”.

Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, rozkład dochodów, nierówności dochodowe



Radosław Jeż226

1. Wprowadzenie

Problematyka podziału i rozkładu dochodów zajmuje szczególne miejsce 
w literaturze ekonomicznej. Bogactwo społeczeństwa od początku istnienia nauk 
społecznych stanowiło podstawowe zagadnienie teorii ekonomii. Niezależnie od 
ustroju politycznego oraz poziomu rozwoju gospodarczego problem ten dotykał 
wszystkie społeczeństwa. Nierównomierny rozkład dochodów w mikroekonomii 
poddawany był analizie uwzględniającej znacznie efektywności podmiotów go-
spodarujących, w makroekonomii zaś znalazł odzwierciedlenie w teoriach po-
działu dochodu narodowego, wzrostu oraz rozwoju gospodarczego1. Analizując 
problem nierówności, napotkać można ogromną liczbę określeń − począwszy od 
dysproporcji, dyspersji, dywergencji, dywersyfikacji, dyferencjacji, polaryzacji, 
nierówności, rozpiętości, rozwarstwienia, aż po zróżnicowanie i rozkład. Celem 
artykułu jest zwrócenie uwagi na fiskalne i monetarne narzędzia polityki gospo-
darczej państwa − rozkład obciążeń podatkowych oraz stopa procentowa − które 
w największym stopniu kształtują poziom i rozkład dochodów. W końcowej czę-
ści opracowania przedstawiono empiryczną analizę rozkładu dochodu per capita 
oraz dochodu ekwiwalentnego otrzymanego po zastosowaniu właściwych skal 
ekwiwalentności: skal OECD 70/50 i OECD 50/30 oraz skal potęgowych o war-
tościach 0,72 i 0,43.

2. Teoretyczne aspekty rozkładu dochodów

Czynników wpływających na podział i rozkład dochodów należy doszukiwać 
się w mechanizmach funkcjonowania gospodarki przez odpowiedni dobór celów 
i instrumentów ich realizacji. Jednakże w miarę rozwoju nauk ekonomicznych 
zaczęto coraz większe znaczenie przypisywać czynnikom o charakterze instytu-
cjonalnym. Dyskusja nad modelem państwa w gospodarce obejmuje rozważania 
nad strukturą polskiej gospodarki, której kształty zmieniają się od początku trans-
formacji2. Istniejące przepisy oraz normy prawne decydują o społecznym wyniku 
działania oraz nakreślają instytucjonalne ramy w sferze gospodarczej państwa. 
Instytucje są w głównej mierze tworzone przez państwo, które za pomocą swo-
ich instrumentów może wpływać na potencjalne efekty działalności. Dlatego też 
społecznie akceptowana, wyważona polityka dystrybucyjna państwa obejmująca 
podstawowe zabezpieczenia społeczne jest dla krajów takich jak Polska niezbędna 

1 J.P. Fitoussi, P. Rosanvallon, Czas nowych nierówności, Znak, Kraków 2000, s. 145−146.
2 D. Miłaszewicz, Kilka uwag na temat roli państwa w gospodarce, w: Systemy gospodarcze 

i ich ewolucja: kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, AE, Katowice 2004, s. 59.
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nie tylko ze względów normatywnych, lecz także efektywnościowych3. Państwo 
to podmiot, który ustanawia zasady działania oraz stoi na straży ich przestrze-
gania. Dwutorowość działań państwa prowadzi do strat i nieefektywnego wy-
korzystywania czynników oraz do nierównomiernego rozkładu dochodów. Rola 
państwa polegać powinna na ochronie dobra wspólnego, dążeniu do niwelowania 
nadmiernych dysproporcji w podziale dochodów, czyli zmierzać do „efektywno-
ści dystrybucyjnej”4.

W rozważaniach ekonomii XX w. nie doszukiwano się odpowiedzi na pytanie 
o właściwy model państwa, czyli tzw. dwoistą ścieżkę rozwoju5. Ekonomia do-
brobytu ukazywała nieprawidłowości rynku, które odpowiedzialne były za brak 
optymalnej − w ujęciu paretowskim − alokacji zasobów. Brak efektywności go-
spodarowania spowodował konieczność interwencji państwa, jednakże postrze-
gane było to jako rozwiązanie alternatywne wobec rynkowej alokacji zasobów. 
Argumentacja ta z czasem ulegała wzmocnieniu. Przyczynił się do tego keyne-
sizm wyznający interwencjonizm państwowy na poziomie makroekonomicznym. 
Nurt ten dążył do zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz stabilizacji całej gospo-
darki. Wiara w moc sprawczą instytucji państwa była w głównej mierze wynikiem 
mechanizmów rynkowych, które nie znajdowały przekonującego uzasadnienia 
teoretycznego, ani też empirycznego. Sytuacja społeczno-gospodarcza, wielkości 
demograficzne kraju odpowiedzialne za kształtowanie podstaw państwa dobroby-
tu były zupełnie odmienne6.

Pojęcie państwa doskonałego działającego w interesie ogółu zakwestionowa-
ne zostało na podstawie badań prowadzonych w USA7. Wykazano w nich, że nie 
istnieje zależność pomiędzy regulacją a niesprawnością rynku. W trakcie badań 
okazało się, że struktura podziału dochodów i cen w regulowanych gałęziach 
i branżach gospodarczych częściej wskazywała na redystrybucyjne i polityczne 
motywy wprowadzanych regulacji niż na aspekty efektywnościowe8. Zauwa-
żono, że razem z negatywnymi wynikami wprowadzanych regulacji występują 
zazwyczaj korzyści grup żądających ich wprowadzenia lub mających wpływ na 

3 L. Zienkowski, Rozpiętości społeczne, „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 43, s. 18.
4 Wskaźnikami efektywności dystrybucyjnej są zależności między zasługami – lub szerzej 

indywidualnymi nakładami – a „nagrodami”, jakie otrzymuje jednostka. Dotychczasowe badania 
wskazują, że procesy adaptacji do gospodarki rynkowej zwiększają poziom merytokratyzmu pol-
skiego społeczeństwa. Postawy i zachowania polityczne, percepcje podziałów i konfliktów społecz-
nych oraz postawy wobec integracji europejskiej stanowią ważny kontekst, w którym realizuje się 
efektywność dystrybucyjna.

5 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2000, s. 604 i n.
6 Zob.: T.S. Edvardsen, B. Hagtvet, Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, PWN, 

Warszawa 1994.
7 R.A. Posner, Theories of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics and Management 

Science” 1974, nr 2, s. 335 i n.
8 Tamże.
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kształtowanie ich zasad9. Spostrzeżenia te stały się podstawą do sformułowania 
teorii, które dążyłyby do wyjaśnienia działań państwa kierując się założeniem, 
że ingeruje ono w mechanizm rynkowy w interesie grup, które drogą politycz-
nych zabiegów i nacisków maksymalizują prywatne korzyści. Wynika z tego, że 
nadrzędnym celem regulacji nie jest zwiększenie czy też poprawa efektywności 
gospodarczej, lecz redystrybucja majątku i dochodów. Decyzje państwa kreowa-
ne są przez partie polityczne, polityków i samych wyborców. Każdy z wymie-
nionych podmiotów dokonuje wszelkich starań, aby dystrybucja dochodów za 
pomocą transferów była dla niego jak najbardziej korzystna. Interwencja państwa 
jest wypadkową popytu na działanie regulacyjne zgłaszane przez poszczególne 
podmioty gospodarki rynkowej, jak również podaży tych usług oferowanych 
przez państwo w postaci konkretnych instytucji (np. rządu). Nie stanowi to jed-
nak wystarczającej podstawy do wnioskowania o nieefektywności tych proce-
sów. G.S. Becker zauważył, że końcowy wynik danej regulacji zależy od wielu 
grup, a nie tylko od jednej z nich. Dowiódł, zgodnie z opiniami chicagowskich 
ekonomistów10, że im więcej grup interesów reprezentowanych jest w procesie 
politycznym, tym bardziej działania państwa sprzyjają wzrostowi efektywności 
i zwiększeniu nierównomiernego rozkładu dochodów11. Ekonomia instytucjonal-
na, podobnie jak chicagowscy ekonomiści, dowodzi, że wprowadzane regulacje 
służą poprawie efektywności gospodarowania.

M. Friedman na początku lat 80. XX w. pokazał, że im większa swoboda 
i wolność ekonomiczna w obszarze gospodarczym, tym większe są szanse na 
stworzenie dobrobytu społecznego i ograniczenie nierówności dochodowych. 
Stwierdzenie to wywołało wiele kontrowersyjnych sporów na gruncie teorii eko-
nomii i empirii badawczej, a liczne grono ekonomistów domagało się wręcz udo-
wodnienia tej tezy12. Dużą rolę odegrał wówczas tzw. Konsensus Waszyngtoński 
zaproponowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. 
Konsensus Waszyngtoński jest dokumentem opracowanym przez J. Williamsona 
pod koniec lat 80. w USA i zaproponowanym dla krajów Ameryki Łacińskiej, 

 9 Wynika to także z relacji, która występuje pomiędzy sektorem publicznym a podziałem 
dochodu. Kraje, w których duża część dochodu narodowego przechodzi przez sektor publiczny, 
mają bardziej egalitarny system dystrybucji dochodów. Wiąże się to nie tyle z efektem działań 
fiskalnych, ile z przepływem transferów pieniężnych. Zob. tamże, s. 342; A. Wojtyna, Nowoczesne 
państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990, s. 212.

10 Głównymi postaciami Chicago School of Economics są laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii, tj. Milton Friedman, George Stigler, Ronald Coase oraz Gary Becker.

11 G.S. Becker, A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, „The 
Quarterly Journal of Economics” 1983, nr 98, s. 380 i n.

12 Ostatnie dwie dekady cechowała głęboka wiara we wszechmocną siłę rynku. To właśnie ry-
nek służyć miał sprawnemu i dynamicznemu rozwojowi, szczególnie w przypadku krajów średnio-
zamożnych. Znaczenie protekcjonizmu i interwencjonizmu państwowego spychane było na dalszy 
tor działań. Zob. T.T. Karczmarek, Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, 
Warszawa 2004, s. 105 i n.
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jednak później rozciągnięto go na inne kraje, które przechodziły trudności gospo-
darcze lub znajdowały się w procesie transformacji systemowej. Również Pol-
ska przechodząc transformację, korzystała z jego założeń. Dokument ten stał się 
teoretyczną podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej 
państwa. Jest on zgodny z paktem stabilności i wzrostu uchwalonym w 1997 r. 
Dokument ten wskazywał działania, które powinny być realizowane w celu za-
pewnienia stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zali-
czano do nich:

 – utrzymanie dyscypliny finansowej,
 – ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują 

wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struk-
tury podziału dochodów,

 – reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podat-
kowych i poszerzanie bazy podatkowej,

 – liberalizację rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych,
 – utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym 

konkurencyjność,
 – liberalizację handlu,
 – likwidację barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich,
 – prywatyzację przedsiębiorstw państwowych,
 – deregulację rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania kon- 

kurencji.
Konsensus Waszyngtoński zakładał dyscyplinę monetarną, reformę i uprosz-

czenie systemu podatkowego, liberalizację handlu zagranicznego oraz ułatwienia 
w zakładaniu firm13.

Teoria i polityka rozwoju gospodarczego zdominowane zostały przez posta-
nowienia Konsensusu Waszyngtońskiego, które stały się także obligatoryjnym 
odniesieniem do polityki mającej wpływ na procesy stabilizacyjne w transformu-
jących się gospodarkach. Termin ten spajał różne działania, które miały dopro-
wadzić gospodarki w wielu krajach, a zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych, 
do wyższego poziomu dobrobytu. Polityka przyjmująca postanowienia Konsen-

13 W następnych latach wprowadzano zmiany do Konsensusu. Początkowo uzupełniono go 
o dwubiegunowe – bipolarne założenia dotyczące systemu kursów walutowych, które powinny być 
bądź całkowicie sztywne, bądź całkowicie płynne. Następna zmiana wprowadzała pełną liberalizację 
rynku kapitałowego. Postulowano utworzenie niezależnego banku centralnego, silnego aparatu 
skarbowego, niezależnego sądownictwa. Zmodyfikowana wersja Konsensusu Waszyngtońskiego jest 
dzisiaj synonimem rynkowego fundamentalizmu i neoliberalizmu. Uzupełnieniami do Konsensusu 
stały się natomiast:

 – wzmacnianie systemu finansowego przez zwiększenie odporności kraju na kryzysy walutowe,
 – dbałość o system zabezpieczenia społecznego,
 – wzmacnianie instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki,
 – zwiększenie nakładów na edukację.
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susu Waszyngtońskiego w niewielkim stopniu odnosiła się do sprawiedliwości 
społecznej czy do kwestii podziału. Zakładała, że najlepszym sposobem walki 
z ubóstwem i niedostatkiem w społeczeństwie będzie stworzenie przyjaznych 
warunków rozwoju gospodarczego akceptujące jednocześnie teorię stopniowego 
rozprzestrzeniania się dobrodziejstw wzrostu w całym społeczeństwie14.

Jednym z bardziej znanych krytyków wspomnianego Konsensusu był  
J.E. Stigliz15, który stwierdził, że „chociaż prawdą jest, że trwałego zmniejszenia 
ubóstwa nie da się osiągnąć bez wydatnego wzrostu gospodarczego, to twierdze-
nie odwrotne nie jest prawdziwe, ze wzrostu niekoniecznie korzystają wszyscy”16. 
W kwestii Konsensusu wypowiadał się przede wszystkim w kontekście regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej (państwa postsocjalistyczne) oraz Azji (Chiny), 
ponieważ w większości przypadków założenia waszyngtońskie miały być im-
plementowane w państwach rozwijających się. W praktyce okazało się, że wiele 
z nich było niewystarczająco przygotowanych pod względem gospodarczym na 
przyjęcie postulatów Konsensusu oraz tempa ich wprowadzania. Okazało się, że 
wiele gospodarek rozwijających się liberalizowało swoje systemy finansowe, ma-
jąc jednocześnie niedojrzałe systemy bankowe oraz regulacje związane z prze-
pływami finansowymi. J.E. Stiglitz podkreślał również, że stosowanie tego same-
go mechanizmu we wszystkich przypadkach nie było odpowiednim działaniem, 
gdyż warunkiem zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się jest wzięcie 
kwestii polityki gospodarczej w swoje ręce, a nie stosowanie rozwiązań narzu-
conych z góry przez Konsensus. Można wskazać główne problemy wynikające 
z wprowadzenia tych rozwiązań. Są to:

 – liberalizacja rynków kapitałowych, która skutkowała przepływem kapitału 
z państw rozwijających się do państw, które narzuciły Konsensus,

 – duży stopień liberalizacji handlu nie zawsze dawał pozytywne efekty,
 – systemy zabezpieczeń socjalnych, które były zbyt mało sprawne w kon-

tekście wprowadzanych zmian, szczególnie na polu prywatyzacji, co ostatecznie 
przyczyniało się do niszczenia miejsc pracy, a nie do tworzenia nowych,

14 R.H. Frank, B.S. Bernanke, Principles of Economics, Mc-Graw Hill, New York 2007,  
s. 558 i n.

15 Pomimo teoretycznie bezbłędnych założeń, Konsensus Waszyngtoński spotkał się z ostrą 
krytyką ze strony ekonomistów. Jednym z bardziej znanych krytyków Konsensusu Waszyngtońskiego 
był J.E. Stiglitz – laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2001 r. Twierdził on, że polityka 
zaproponowana przez Konsensus nie była do końca kompletna, a co więcej – w wielu punktach 
myląca. Liberalizacja handlu, prywatyzacja, makroekonomiczna stabilizacja oraz niska inflacja to 
nie wszystko, aby osiągnąć sukces. Nie można zapominać o bardzo istotnych regulacjach prawnych, 
polityce konkurencyjności, polityce wspomagania rozwoju technologii i ogólnej przejrzystości 
rynków. Szybki wzrost PKB per capita nie jest rozwiązaniem problemów gospodarczych. Należy 
uwzględniać także szeroko rozumiany rozwój demokracji i trwały, zrównoważony rozwój państwa 
oraz infrastruktury instytucjonalnej.

16 J.E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 83.
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 – nadmierna surowość założeń Konsensusu Waszyngtońskiego powodująca 
dławienie wzrostu gospodarczego.

Stiglitz w jednej ze swoich publikacji napisał: „Efekty polityki wymuszanej 
przez porozumienie waszyngtońskie nie były zachęcające. W większości krajów, 
które oparły się na jego zasadach, rozwój był powolny, a tam, gdzie występował 
wzrost, korzyści nie były równo dzielone. [...] Reformy oparte na porozumieniu 
waszyngtońskim wystawiły kraje na zwiększone ryzyko, przy czym ryzyko to 
w nieproporcjonalnie dużym stopniu ponosili ci, którzy byli najmniej zdolni do 
poradzenia sobie z nim”17. Pomimo wielu krytycznych uwag nadal zakładano, że 
rezygnacja z interwencjonizmu państwowego oraz wolny rynek rozwiążą proble-
my powstałe w wyniku zaburzeń gospodarczych i ograniczą dysproporcje docho-
dowe gospodarstw domowych.

W opracowaniu pt. Equity in a Global Economy L.H. Summers zamieścił 
charakterystyczną wypowiedź, w której zauważył: „mówi się często, że władza 
państwowa oraz rządy mają coraz mniejsze znaczenie, lecz w pewnym sensie 
los społeczeństwa zależy od nich w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek 
przedtem. Dobra polityka jest obecnie lepiej wynagradzana, a zła – szybciej ka-
rana. Dlatego też wpływ prowadzonej polityki na życie ludzi nigdy nie był więk-
szy. W opiniach o bezsilności rządu częściową prawdą jest jedynie to, że pewne 
rzeczy, które rząd robić powinien, są coraz trudniejsze do wykonania”18. Postano-
wienia tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego okazały się mało skuteczne w krajach 
rozwijających się, a także w krajach postsocjalistycznych. Coraz powszechniej 
wskazuje się na „erozję doktryny liberalnej” i jej małą przydatność w rozwiązy-
waniu najważniejszych problemów współczesnej gospodarki19.

Na szczególną uwagę zasługuje przyjrzenie się badaniom przeprowadzonym 
przez D. Rodrika, które poruszają problem zależności pomiędzy jakością rządze-
nia a wzrostem gospodarczym i podziałem dochodów. Badania te pokazują, że 
sposób rządzenia jest czynnikiem modyfikującym oraz ważnym korelatem owej 
zależności. Trudno jest też na podstawie dotychczasowych badań empirycznych 
wskazać dodatnią i jednoznaczną korelację pomiędzy stopniem egalitaryzmu 
w podziale dochodów a tempem wzrostu. Nieefektywne rządzenie oraz ograni-
czenie monopolu państwowego w żadnym wypadku nie prowadzi do rozwoju 
gospodarczego, ani też nie dynamizuje jego działań. Efektywność pojmowana jest 
jako relacja pomiędzy nakładem a rezultatem i oznacza, że przy danych nakładach 
osiągnąć można jak największy efekt, bądź dany założony efekt osiągnąć przy jak 

17 Zob. J.E. Stiglitz, Globalizacja…, dz. cyt., s. 83 i nast.; G.W. Kołodko, Moja globalizacja, 
czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.

18 L.H. Summers, Equity in a Global Economy, w: Economic Policy and Equity, red.  
V. Tanzani, K. Chu, S. Gupta International Monetary Fund, Washington 1999, s. 99 i n.

19 B. Szopa, P. Kawa, J. Kultys, Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. 
Interakcje na przykładzie Polski, AE, Kraków 2007, s. 102.
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najmniejszych nakładach. Efektywność w kontekście reformowania się państwa 
opiekuńczego i polityki społecznej przechodziła kilka etapów20:

 – lata 80. XX w. – bezwzględna krytyka państwa opiekuńczego z perspekty-
wy neoliberalnych i radykalnych prób jego rozkładu,

 – lata 90. XX w. – wprowadzenie w większości krajów europejskich reform 
społecznych, które poddane były krytyce wynikającej z wcześniejszej fazy oraz 
uzależnione od orientacji politycznej rządu,

 – przełom wieków XX/XXI – próby budowy koncepcji „trzeciej drogi” oraz  
przeformułowania stanowiska obrońców państwa opiekuńczego,

 – pierwsze lata XXI w. – faza syntezy nowych koncepcji, poszukiwanie toż-
samości w obrębie europejskiej polityki społecznej, wprowadzenie otwartej koor-
dynacji.

Według A. Giddensa państwo opiekuńcze powinno zostać zastąpione przez 
państwo inwestycji społecznych, a rozwiązań tych należy doszukiwać się w poli-
tyce społeczno-gospodarczej państwa21. Rozwiązań tych upatrywać należy:22

 – we wzroście znaczenia konkurencji w działaniu usług społecznych,
 – w zwiększeniu roli organizacji pozarządowych w świadczeniu usług,
 – w łączeniu świadczeń socjalnych z obowiązkiem pracy.

Fundamentalnym argumentem wysuwanym przeciwko państwu opiekuńczemu 
jest powiązanie z teorią Underclass wskazującą na demotywującą funkcję osłono-
wych programów pomocy. Teoria ta przyczyniła się do zastępowania długookre-
sowych świadczeń krótkookresowymi oraz wzmocnienia aktywności zawodowej. 
Program „praca zamiast zasiłku” opierał się na rozwiązaniach skandynawskiej 
gospodarki, szczególnie skandynawskiego rynku pracy23. W obrębie polityki spo-
łecznej rozwiązania te ogniskują się wokół problematyki zatrudnienia, a punktem 
odniesienia staje się rynek pracy. Znaczenie tej kategorii wynika z roli pracy w ży-
ciu jednostki i społeczeństw. Dla jednostki jest ona źródłem dochodu, a więc środ-
kiem zaspokajania wielorakich potrzeb, dla społeczeństw zaś – źródłem dobrobytu 
i bogactwa oraz motorem rozwoju społeczno-gospodarczego i ogólnego postępu24. 
Coraz bardziej aktywny rynek pracy tworzy nierówności powiązane ze sferą dostę-
pu do świadczeń społecznych. Polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu 
wypiera działania polityki społecznej (w obszarze zabezpieczenia społecznego), 
a programy polityki społecznej stają się programami zatrudniania25.

20 G. Esping-Andersen, Why We Need a New Welfare, Oxford University Press, Oxford 2002,  
s. 179 i n.

21 A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa 1999, s. 104.
22 M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki 

społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003, s. 20 i n.
23 Krajem, który najbardziej urzeczywistnił nowe podejście, jest Dania. Zob. A. Giddens, 

Trzecia droga…, dz. cyt., s. 8.
24 Tamże.
25 P. Person, The New Politics of the Welfare State, Oxford University, Oxford 2001, s. 148 i n.
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3. Narzędzia regulacji dochodów – zarys problemu

Teoria ekonomii nierozerwalnie związana jest z polityką gospodarczą pań-
stwa. Związek ten polega na wykorzystaniu praw ekonomicznych do osiągnięcia 
założonego celu w praktyce gospodarczej państwa26. Politykę ekonomiczną zdefi-
niować można jako zbiór metod, środków i sposobów prowadzących do osiągnię-
cia zamierzonych celów27. Za cele polityki ekonomicznej państwa uznaje się: sta-
ły wzrost gospodarczy, stabilizację cen (stabilizację wartości pieniądza), wysoki 
poziom zatrudnienia (pełne zatrudnienie) oraz wyrównywanie bilansu płatnicze-
go28. Podkreśla się, że powinny być one realizowane równolegle. Wiązka celów 
określana jest mianem „magicznego czworokąta” polityki gospodarczej.

Systemowe reformy społeczno-gospodarcze przeprowadzone w Polsce w la-
tach 90. XX w. dają podstawę do głoszenia tezy o stosunkowo dużych dyspro-
porcjach w kształtowaniu wielkości makroekonomicznych. Dysproporcje te 
generowały negatywne efekty, wpływając na powstawanie i utrzymywanie się nie-
równości dochodowych i społecznych. Nierównomierny rozkład dochodów poj-
mowany jest zatem jako nieunikniony koszt urynkowienia gospodarki, zwłaszcza 
w powiązaniu z ubóstwem i marginalizacją społeczną. Wyróżnić można 3 obszary 
takich niespójności:

 – niespójności powstałe w otoczeniu makroekonomicznym (tzw. Policy Mix),
 – niespójności w zakresie polityki strukturalnej,
 – różnice pomiędzy prowadzoną polityką makroekonomiczną a polityką 

strukturalną.
Wprowadzanie reform gospodarczych zarówno w Polsce, jak i w byłych go-

spodarkach socjalistycznych obarczone było wysokim ryzykiem nie tylko eko-
nomicznym, ale także społecznym. W wielu krajach Polsce w 1989 r. zastosowa-
ny został wariant bardzo szybkiego wprowadzania zmian, które odpowiedzialne 
były za stworzenie sprawnej gospodarki rynkowej. Wariant ten zakładał szybkie 
doprowadzenie do stabilizacji makroekonomicznej oraz liberalizacji obrotu go-
spodarczego. „Terapia szokowa” zastosowana w gospodarce wskazuje, że instru-
menty polityki gospodarczej użyte w tamtym okresie miały istotne znaczenie dla 
procesów wzrostu29. W warunkach odziedziczonych po systemie nakazowo-roz-
dzielczym sama deregulacja i stabilizacja makroekonomiczna miały walor zmian 
systemowych, dlatego też w kontekście tym ważne było szybkie kształtowanie się 

26 O. Lange, Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1967, s. 190.
27 H. Ćwikliński, Polityka gospodarcza, UG, Gdańsk 1997, s. 20.
28 Ogólną klasyfikację celów polityki gospodarczej, wyróżniającą cele: generalne, ustrojowo-

-systemowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne, ekologiczne. Zob. B. Winiarski, Polityka gospo-
darcza, WN PWN, Warszawa 2000, s. 64−73.

29 Zob. L. Orlikowski, Pieniądz, procent i równowaga, Orlik, Poznań 1999.
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instytucji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej30. 
Zaznaczyć należy, że konieczne zmiany instytucjonalne (sensu largo) widocz-
ne były już w krótkim czasie. Bardzo trudno jest doprowadzić przez narzędzia 
odgórne do powstawania instytucji rynkowych. W krajach rozwiniętych proces 
powstawania tych instytucji kształtował się spontanicznie i przez długi czas. Brak 
wystarczającego wsparcia ze strony państwa dla tworzenia się instytucji rynko-
wych był elementem bardzo widocznym. Niespójności w obszarze tworzenia no-
wego ładu instytucjonalnego miały duże konsekwencje w późniejszym procesie 
transformacyjnym. Wpływały także na kształtowanie sfery dochodowej w społe-
czeństwie.

Problematyka nierówności w sferze dochodów najsilniej wiąże się z polityką 
ekonomiczną państwa. Szczególnie istotny jest ich wpływ na nierównomierny 
rozkład dochodów, wzrost gospodarczy i stabilność społeczną. Polityka ekono-
miczna nakierowana jest na utrzymanie względnej równowagi makroekonomicz-
nej. Sytuacja społeczno-gospodarcza charakteryzująca się znacznym rozwarstwie-
niem dochodów w społeczeństwie oraz rosnącą liczbą ludzi bez wystarczających 
środków do życia, określa warunki brzegowe prowadzenia racjonalnej polityki 
rozwoju kraju. Minimalizowanie sfery ubóstwa, jak również troska o dochody 
minimalne nie są jedynie wyrazem humanistycznego dążenia do sprawiedliwości 
społecznej. W znacznej mierze są one warunkiem pomyślnego przebiegu proce-
sów rozwojowych kraju. Rolą państwa staje się zatem nie tylko utrzymanie rów-
nowagi między wydatkami rozwojowymi i socjalnymi budżetu państwa, ale także 
stworzenie instytucjonalnych rozwiązań systemowych, z wykorzystaniem syste-
mu negocjacji, płac i podatków do ograniczania i wyrównywania nierówności 
zaistniałych w gospodarce. Dlatego też ważnymi instrumentami polityki gospo-
darczej państwa wobec rozkładu dochodów i nierówności dochodowych w Polsce 
są polityka fiskalna oraz polityka monetarna.

Państwo, aby móc sprawnie funkcjonować i realizować zadania społeczno-
-gospodarcze wyposażone musi być w odpowiednie instrumentarium oraz zasoby 
finansowe. Zasoby te gromadzone są i redystrybuowane przez państwo w ramach 
prowadzonej polityki fiskalnej. Polityka fiskalna obejmuje te działania władzy 
publicznej w sferze dochodów i wydatków budżetu, których celem jest kontrola 
oraz oddziaływanie na ogólny poziom gospodarczy kraju31. Wpływa ona na ca-
łość gospodarki lub na jej wybrane elementy (sektory, branże, regiony) czy też 

30 Należy wspomnieć o sporach na temat rzeczywistego charakteru niedoborów w gospodarce 
centralnie planowanej oraz zależności między typem porządku własnościowego a sposobem aloka-
cji zasobów. Zob. T. Kowalak, Własność filarem systemu społeczno-gospodarczego. (Spory wokół 
prywatyzacji), w: Po dziesięciu latach – transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, 
red. J. Neneman, CASE, Warszawa 2000.

31 M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 
1992, s. 136.
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podmioty gospodarcze na szczeblu mikroekonomicznym, czyli na przedsiębior-
stwa i gospodarstwa domowe. Polityka fiskalna odnosi się do regulowania ogólnej 
wysokości i proporcji dochodów oraz wydatków budżetowych. Obejmuje ona po-
litykę podatkową i politykę wydatków budżetowych. Zakres i formy aktywności 
państwa oraz podstawowe funkcje finansów publicznych gwarantować powinny: 
efektywność całej gospodarki pomimo wad rynkowego mechanizmu alokacji, 
równy i sprawiedliwy podział dochodów wobec nierówności dochodowych oraz 
stabilność gospodarki przy jej cyklicznym funkcjonowaniu. Polityka fiskalna jest 
ważnym instrumentem polityki gospodarczej państwa. Teoria finansów publicz-
nych wyróżnia 3 funkcje polityki fiskalnej, które wpływają na rozkład dochodów 
w społeczeństwie32:

 – funkcję redystrybucyjną, która zajmuje kluczową pozycję w kory-
gowaniu podziału dochodów, które powstają pierwotnie w ramach działania 
procesów rynkowych oraz świadomym oddziaływaniu na ich całokształt. Wy-
różnia się bezpośredni i pośredni sposób realizacji tej funkcji. Bezpośrednia 
redystrybucja zasobów pieniężnych odbywa się za pomocą systemu podatków 
i pieniężnych transferów socjalnych obejmujących różne świadczenia społecz-
ne. Bezpośrednia korekta dochodów wygenerowanych w pierwszym etapie po-
działu dochodu narodowego następuje przez ich redukowanie (podatki) oraz 
ich uzupełnianie (transfery). Pośredni sposób realizowania tej funkcji polega na 
bezpłatnym lub częściowo odpłatnym zaspokajaniu określonych potrzeb w ra-
mach usług społecznych oraz różnicowaniu obciążeń podatkami konsumpcyj-
nymi dóbr wysokiego standardu i powszechnego użycia. Najbardziej pośrednim 
sposobem realizacji funkcji redystrybucyjnej polityki fiskalnej jest oddziały-
wanie na kształtowanie pierwotnego podziału dochodu. W tym przypadku 
przedmiotem oddziaływania jest nie redystrybucja środków pieniężnych, lecz 
kształtowanie warunków rynkowego podziału dochodów. Uzyskać to można np. 
przez podniesienie wskaźnika skolaryzacji, zwiększenie wydatków na eduka-
cję, migrację terytorialną, mobilność pomiędzy regionami kraju, jak również 
zwiększenie aktywności zawodowej siły roboczej. Funkcja redystrybucyjna 
realizowana jest w sposób bezpośredni, a także pośredni. Pośrednie sposoby 
odgrywają istotną rolę w wyrównywaniu stopy życia w społeczeństwie, a zatem 
przyczyniają się do ograniczania bezpośredniego korygowania, jak również po-
działu dochodów. Jednak tylko ujęcie bezpośrednie ma decydujące znaczenie 
w podziale dochodów i jest właściwym przedmiotem redystrybucyjnej funk-
cji polityki budżetowej. A. Wagner przedstawił pogląd na temat ograniczania 
nierówności dochodowych w społeczeństwie przez zastosowanie czterech grup 
zasad podatkowych: zasad zapewniających elastyczność i wydajność podatku, 

32 L. Patrzałek, Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, wyd. 2, PWE, 
Warszawa 2004, s. 443−453.
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zasad mówiących o przerzucalności i nienaruszalności podatków, zasad postu-
lujących równość i powszechność podatków oraz zasad techniki podatkowej. 
Zasady te ściśle korespondują z potrzebami budżetu państwa oraz ochroną naj-
biedniejszej części społeczeństwa,

 – funkcję alokacyjną, która sprowadza się do oddziaływania państwa na 
strukturę podziału czynników produkcji pomiędzy sektor prywatny i publicz-
ny oraz na strukturę wytwarzanego produktu. Do realizacji funkcji alokacyjnej 
budżetu państwa wykorzystuje się zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe. 
Jednakże to głównie strona wydatkowa budżetu określa zakres działania sektora 
publicznego w tej dziedzinie. Wynika z tego, że decyzje alokacyjne podejmowane 
są w powiązaniu z decyzjami dotyczącymi redystrybucji dochodów. Funkcja alo-
kacyjna jest historycznie najstarszą funkcją polityki budżetowej,

 – funkcję stabilizacyjną, która wykorzystuje instrumenty budżetowe,  
tj. dochody i wydatki do osiągnięcia celów makroekonomicznych polityki go-
spodarczej. Świadome kształtowanie poziomu zagregowanego popytu oddzia-
łuje na wzrost gospodarczy, stabilizację poziomu cen, wysoki poziom zatrud-
nienia oraz równowagę zewnętrzną33. Polityka państwa kieruje się klasyczną 
regułą budżetową, zgodnie z którą dążyć należy do rocznego zrównoważenia 
wpływów i wydatków budżetowych. W warunkach ograniczającej się aktywno-
ści gospodarczej malały wpływy budżetowe, zatem należało także ograniczać 
wydatki, jeśli budżet nadal miał być zrównoważony. Odwrotnie jest w fazie 
rozkwitu. Prowadzono zatem tzw. politykę równoległą, w ramach której zacho-
wania państwa są równoległe do działalności sektora prywatnego. Podstawy do 
realizowania funkcji stabilizacyjnej wywodzą się z teorii J.M. Keynesa. Pogląd, 
że we współczesnej gospodarce mechanizm rynkowy nie zapewnia osiągnięcia 
równowagi na poziomie pełnego wykorzystania zasobów oraz przyjęcie roz-
miarów globalnego popytu za podstawowy czynnik wyznaczający perspektywy 
wzrostu dochodu, stanowiły podstawę koncepcji interwencji państwa w prze-
bieg procesów gospodarczych za pomocą dochodów i wydatków budżetowych34.

33 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1997, s. 68.
34 W Polsce w sferze realnej gospodarki uznano potrzebę szybkiej likwidacji dotacji i szybkiej 

prywatyzacji majątku państwowego. Jednocześnie utrzymano wsparcie państwa dla przynoszących 
straty przedsiębiorstw lub nawet całych branż gospodarki. Tempo prywatyzacji stopniowo zmniej-
szyło się, podlegając w kolejnych latach sporym wahaniom koniunkturalnym. Osłabienie wpro-
wadzanych reform było w dużej mierze spowodowane rosnącym oporem politycznym i społecz-
nym wobec kosztów i rosnących nierówności w społeczeństwie. Procesy regulacyjne zachodzące 
w obszarze gospodarczym wymuszały zastosowanie odpowiednich proporcji polityki monetarnej 
i fiskalnej (Policy Mix). Niezależnie od tego, jaka rzeczywiście powinna być ocena, wiarygodne 
wydaje się, że determinantami, które o tym decydowały, były napięcia w bilansie handlowym, przy 
jednocześnie występującym uporczywym deficycie budżetowym. Brak odpowiedniej Policy Mix 
oznacza utrzymywanie wyższych, niż to byłoby konieczne stóp procentowych oraz potencjalne wy-
pieranie kredytu dla prywatnych przedsiębiorców przez dług publiczny.
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Polityka monetarna realizowana przez organy państwa odpowiedzialna jest za 
funkcjonowanie systemu pieniężnego. Stanowi część ogólnej polityki społeczno-
-gospodarczej państwa, a za pomocą swoich narzędzi dąży do poprawy poziomu 
życia społeczeństwa. Działania Banku Centralnego powinny być zgodne z zasadą 
gospodarki wolnorynkowej, jak również wolnej konkurencji, sprzyjając jedno-
cześnie efektywnemu podziałowi zasobów35. Bank Centralny nie jest w stanie 
bezpośrednio wpłynąć na realizację celów ogólnych polityki gospodarczej. Może 
to czynić tylko w sposób pośredni, tj. przez regulację zmiennych będących celami 
pośrednimi36. Wśród tych zmiennych wymienić należy: podaż pieniądza, stopę 
procentową oraz kurs walutowy. Zmienne te pełnią funkcję indykatora polityki 
pieniężnej, czyli informują, czy polityka monetarna jest bardziej ekspansywna, 
czy bardziej restrykcyjna w stosunku do okresu poprzedniego.

W oddziaływaniu na realne procesy gospodarcze oraz na rozkład dochodów 
w społeczeństwie duże znaczenie ma stopa procentowa. Podwyższanie stopy pro-
centowej w linii prostej powoduje zmniejszenie popytu na kredyt, co przekłada się 
na wielkość konsumpcji oraz na wolumen produkcji w sektorze przedsiębiorstw. 
Wielkość produkcji wpływa natomiast na wielkość zatrudnienia oraz poziom do-
chodów z pracy najemnej, kształtując w ten sposób zamożność gospodarstw do-
mowych. Władze publiczne muszą przywiązywać szczególną wagę do poziomu 
stóp procentowych. Powinny dążyć do tego, aby stopy procentowe kształtowa-
ły się na poziomie pozwalającym na efektywną alokację zasobów finansowych, 
zmniejszając w ten sposób poziom nierównomiernego rozkładu dochodów37.  
Z kolei stabilność cen oraz oddziaływanie na kurs walutowy odgrywają rolę sty-
mulacyjną i wspomagającą kształtowanie stóp procentowych. Zapewnienie rów-
nowagi monetarnej wymaga zgodnego współdziałania banku centralnego i sektora 
bankowego z organami rządu odpowiedzialnymi za politykę społeczno-gospodar-
czą. Państwo wpływa na sytuację materialną i rozkład dochodów gospodarstw 
domowych przez narzędzia polityki gospodarczej. Działania instytucji rządowych 
w dziedzinie zatrudnienia, dochodów, ubezpieczeń społecznych, administrowania 
cen i opodatkowania dla kształtowania się poziomu cen i siły nabywczej pienią-
dza powinny być objęte odpowiedzialnością rządu za cel inflacyjny i nie powinny 

35 Sformułowanie celów polityki pieniężnej zawarte jest w aktach prawnych regulujących sta-
tut wielu banków centralnych. Jako przykład można podać ustawę o Bundesbanku i ustawę o refor-
mie Banku we Francji. Zob. D. Duwendag, K. Ketterer, W. Kösters, R. Pohl, D.B. Simmert, Teoria 
pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995, s. 280.

36 Cele pośrednie polityki pieniężnej powinny spełniać trzy warunki: reagować na instrumenty 
polityki pieniężnej, pozostawać w bezpośredniej relacji z celami ogólnymi polityki gospodarczej, 
które są z kolei celami ostatecznymi polityki monetarnej, oraz powinny być obserwowalne, tzn. 
informacje o nich muszą być dostępne w krótkich odcinkach czasu i bez większych opóźnień.

37 Zbyt niska stopa procentowa nie zapewni właściwej mobilizacji do oszczędzania oraz zado-
walającej selekcji inwestycji z punktu widzenia ich efektywności. Zbyt wysoka stopa z kolei hamuje 
inwestycje oraz ogranicza spożycie dóbr i usług.
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dawać podstawy do samodzielnych korekt za pomocą instrumentów polityki pie-
niężnej. Zachowanie właściwych proporcji w tych dziedzinach powoduje zmniej-
szanie dysproporcji oraz pozwala na właściwe funkcjonowanie społeczeństwa.

4. Czynniki wpływające na rozkład dochodów  
oraz empiryczny obraz rozkładu  

dochodów ekwiwalentnych w Polsce

Proces przejścia od systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki ryn-
kowej wywołał w Polsce głęboką restrukturyzację społeczno-gospodarczą. Za-
istniałe zmiany kształtowane były szczególnie pod wpływem denacjonalizacji, 
prywatyzacji stosunków własności, udziału obcego kapitału, rozwoju pośrednic-
twa finansowego, zwrotu własności oraz powstawania odpowiadających im form 
instytucjonalnych. W Polsce podział dochodów stanowił przez długi okres swo-
iste „krytyczne ogniwo” całego systemu funkcjonowania gospodarki i w pewnym 
stopniu jest tak nadal. Poziom, struktura i podział dochodów w gospodarstwach 
domowych przenikają się pod względem swoich uwarunkowań i skutków. Skłania 
to do wyodrębnienia i uporządkowania determinant nierówności dochodowych 
gospodarstw domowych. Wskazać należy przede wszystkim na:

1) uwarunkowania zewnętrzne (makroekonomiczne), powiązane są z prze-
strzenią odnoszącą się do relacji państwo–rynek–gospodarstwo domowe. Kształ-
tują one zachowania poszczególnych konsumentów. Należą do nich m.in.: 

 – stopień rozwoju gospodarczego kraju,
 – polityka dochodowa (polityka kształtowania wynagrodzeń),
 – polityka zatrudnienia (sytuacja na rynku pracy, poziom bezrobocia),
 – poziom, tempo, proporcje produktu i dochodu narodowego,
 – poziom inflacji,
 – polityka społeczna (system waloryzacji rent i emerytur),

2) uwarunkowania wewnętrzne, którymi są cechy społeczno-ekonomiczne 
gospodarstw domowych objętych badaniami prowadzonymi przez GUS na pod-
stawie budżetów domowych. Należą do nich m.in.38:

 – poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego39,

38 Zob.: Warunki życia ludności w Polsce w 2002 roku, GUS, Warszawa 2003, s. 27; K. Mazu-
rek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 37.

39 Poziom wykształcenia bardzo silnie różnicuje wysokość dochodów w danym gospodar-
stwie domowym. Dochody gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa ma wyższe 
wykształcenie ponad dwukrotnie przewyższały dochody gospodarstw domowych, w których głowa 
gospodarstwa ma wykształcenie podstawowe i niższe (lata 1998–2005). Rozpiętość ta szczególnie 
wzrastała w latach ożywienia gospodarczego (1993–1998), gdy tempo wzrostu dochodów w gospo-
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 – wskaźnik aktywności zawodowej członków gospodarstwa domowego40,
 – skład demograficzny gospodarstw domowych (wiek, płeć, stan cywilny)41,
 – typ biologiczny rodziny,
 – pozycja zawodowa,
 – miejsce zamieszkania (województwo, miasto, wieś)42,
 – źródło utrzymania gospodarstw domowych.

W części empirycznej artykułu dokonano analizy dochodów. Kategorią pod-
daną badaniu był dochód per capita oraz dochód ekwiwalentny (skorygowa-
ny) otrzymany po zastosowaniu właściwych skal ekwiwalentności: skal OECD 
70/50 i OECD 50/30 oraz skal potęgowych o wartościach 0,72 i 0,43 w latach 
1998−2008. Rozkład dochodów w gospodarstwie domowym oraz średnie warto-
ści rozpatrywanych kategorii dochodów zamieszczone zostały w tabeli 1.

Najwyższe wartości koncentracji dochodów zauważalne są dla dochodu per 
capita. Wraz ze zmniejszaniem się elastyczności skali maleją również wartości in-
deksów. Zmiana skali ekwiwalentności powoduje w przybliżeniu proporcjonalną 
zmianę wartości indeksów koncentracji (z wyjątkiem skali o najniższej elastycz-
ności). Rodzaj zastosowanej skali nie wpływa na kierunek zmian w koncentracji 
dochodów. Zmienne były zróżnicowane jedynie w krótkim czasie miejsca po-
szczególnych grup społecznych względem siebie, co wskazywało na wzajemne 
niwelowanie. Dochody gospodarstw domowych w długim okresie oscylowały 
w obrębie określonych proporcji modelowych. Kształtowanie się relacji dochodo-
wo-płacowych na początku lat 80. XX stulecia stało się przedmiotem permanent-
nej krytyki i niezadowolenia społecznego. Sprzyjało temu coraz większe zróżni-
cowanie w zakresie dochodów poszczególnych gospodarstw domowych. Odbiór 
społeczny podziału dochodów w ramach tychże gospodarstw jest wynikiem nie

darstwach domowych o niskim poziomie wykształcenia kształtowało się na zdecydowanie niższym 
poziomie niż w latach 1998−2005.

40 Wzrost liczby bezrobotnych wiąże się z wyraźnym spadkiem przeciętnego poziomu docho-
dów gospodarstwa domowego, przy czym już jedna osoba bezrobotna w gospodarstwie domowym 
powoduje bardzo duży spadek poziomu dochodów (w 2002 r. przeciętne dochody w gospodarstwie 
domowym z jednym bezrobotnym były o prawie 40% niższe w porównaniu z dochodami gospo-
darstw domowych bez bezrobotnych).

41 Z punktu widzenia składu gospodarstwa domowego najwyższe relatywne dochody mają 
gospodarstwa domowe bez dzieci lub z jednym dzieckiem; wraz z liczbą dzieci spada przeciętny 
poziom dochodów. Podobne relacje można było zaobserwować w przypadku dezagregacji docho-
dów gospodarstw domowych wg liczby osób w gospodarstwie domowym, przy czym wyniki badań 
wskazują na wzrost zróżnicowania. Płeć głowy gospodarstwa domowego różnicuje poziom docho-
dów na korzyść mężczyzn, jednak różnice te systematycznie maleją.

42 Klasa miejscowości zamieszkania silnie wpływa na zróżnicowanie przeciętnego poziomu 
dochodów – im większe miasto, tym wyższy poziom dochodów, przy czym, co istotne, zróżnico-
wanie to wzrastało wyraźnie w latach spowolnionego tempa wzrostu gospodarczego (1998–2002), 
które miało silniejszy negatywny wpływ na dochody gospodarstw domowych w mniejszych miej-
scowościach.
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Tabela 1. Średnia i mediana dochodów ekwiwalentnych (skorygowanych) w Polsce  
w latach 1998−2008

Rok
Rodzaj skali ekwiwalentności 

E = 1 OECD
70/50

LIS
E = 0,72

OECD
50/30

S.M. Kot
E = 0,43

Średnia

1998 514,9 674,4 716,6 826,2 1027,2
1999 557,8 729,1 776,2 892,5 1112,6
2000 606,4 791,7 842,6 968,5 1206,1
2001 651,6 845,8 899,5 1030,9 1280,2
2002 675,8 873,2 929,4 1061,5 1317,5
2003 696,1 898,5 956,1 1091,4 1353,6
2004 721,9 933,1 992,4 1134,2 1405,7
2005 769,1 956,2 999,1 1397,8 1474,6
2006 772,4 961,8 1000,5 1406,6 1483,4
2007 780,2 969,4 1005,9 1420,1 1495,5
2008 785,9 974,2 1010,4 1438,9 1510,4

Mediana

1998 440,9 588,1 628,0 724,9 903,8
1999 475,5 633,6 678,2 781,1 980,3
2000 511,6 680,4 725,4 835,9 1041,4
2001 547,0 727,7 777,9 891,7 1117,2
2002 558,6 740,2 793,8 910,1 1140,2
2003 574,9 756,9 810,8 927,5 1158,0
2004 593,3 781,4 838,9 955,6 1200,0
2005 621,1 792,9 867,7 972,6 1242,0
2006 634,5 798,9 877,8 980,6 1268,9
2007 645,7 805,8 890,4 1005,3 1302,5
2008 658,9 817,8 910,5 1023,8 1332,3

Źródła: Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce 1998–2008, GUS, Warszawa 
1999−2009; Warunki życia ludności w Polsce w latach 1998–2008, GUS, Warszawa 1999−2009.

tyle tendencji przeciętnych w gospodarce, ile rozkładu tempa zmian zachodzą-
cych w obrębie indywidualnych gospodarstw domowych. Charakterystyczną ce-
chą lat 90. XX w. było uwidocznienie się czynników zewnętrznych, które miały 
duży wpływ na zróżnicowanie dochodowe43.

43 Obowiązujący od 1995 roku negocjacyjny system wynagrodzeń spowodował, że w pierw-
szej dekadzie jego obowiązywania ustalony wskaźnik przyrostu wynagrodzeń traktowany był jako 
obowiązkowy, co zapewniało systematyczny wzrost płac. Z drugiej strony każdorazowa waloryza-
cja rent i emerytur, jak też wielokrotne zmiany zasad przyznawania świadczeń socjalnych wpływały 
na kształtowanie się źródeł dochodów w Polsce w poszczególnych latach.
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5. Podsumowanie

Dynamiczny rozwój stosunków pracy zmierza w kierunku decentralizacji 
oraz wprowadzania porozumień pomiędzy stronami przy systematycznie spa-
dającym udziale państwa. Pomimo postępujących zmian, zwłaszcza pod koniec  
XX stulecia, tj. globalizacji, informatyzacji oraz zmian strukturalnych w go-
spodarce, państwo nadal pełni różnorodne role, zwłaszcza rolę regulatora. Nie 
można zapomnieć, że kształtowanie stosunków pracy przez sferę polityki stało 
się podstawą do powstania i rozwoju państwa dobrobytu, niezależnie od kryzysu 
i trudności, jakie przeżywa ono w ostatnich dekadach. J.K. Galbraith zauważył, 
że „jeśli działania rządu i instytucji państwowych podjęte w celu zwalczania lub 
niwelowania jakiegoś zjawiska społecznego są zgodne z głównym nurtem wyda-
rzeń lub ich kierunkiem, to będą one skuteczne”44. W sytuacji, gdy rząd podejmuje 
działania sprzeczne, rezultaty będą niezadowalające, nie spełnią oczekiwań spo-
łeczeństwa, a może nawet wywołają wiele negatywnych zjawisk. Stwierdzenie 
to dotyczy poczynań, które podejmować może państwo w sprawie podziału i re-
dystrybucji dochodów pomiędzy poszczególne podmioty i jednostki społeczno-
-gospodarcze w celu ograniczenia coraz to większych nierówności dochodowych 
w społeczeństwie.
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Streszczenie. Andora i Monako, niewielkie europejskie księstwa, od lat budziły zainteresowa-
nie zamożnych ludzi. Terytoria te wykorzystały możliwość, jaką dawało położenie w sąsiedztwie 
rozwiniętych krajów, stosujących znacznie wyższe obciążenia podatkowe. Konsekwentna polityka 
nienakładania podatków bezpośrednich, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sukcesywne poszerza-
nie usług finansowych sprawiły, iż Andora i Monako stały się europejskimi centrami offshore, szcze-
gólnie atrakcyjnymi dla osób prywatnych. Artykuł analizuje wpływ kryzysu finansowego na po-
zycję konkurencyjną opisywanych terytoriów, tak popularnych wśród zamożnych Europejczyków.

Słowa kluczowe: raje podatkowe, zmiana miejsca rezydencji do celów podatkowych, optyma-
lizacja podatkowa

1. Znaczenie rajów podatkowych w prywatnych inwestycjach 

Raje podatkowe to najczęściej niewielkie kraje, często wyspiarskie, o małej 
liczbie ludności. Historyczne uwarunkowania sprawiały, że terytoria te przez długi 
czas znajdowały się pod politycznym i gospodarczym wpływem potęg kolonial-
nych. Kraje takie, często uzależnione od pomocy z zagranicy, szansę na pomno-
żenie dochodów publicznych oraz przyspieszenie własnego rozwoju dostrzegły 
w stworzeniu klimatu sprzyjającemu napływowi obcego kapitału. Wprowadzenie 
niskiego poziomu obciążeń podatkowych oraz przyjaznego systemu legislacyjne-
go dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej wpłynęło na zmianę po-
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strzegania tych regionów, a tym samym na wzrost zainteresowania zagranicznych 
inwestorów. Napływ obcego kapitału przyczyniał się bezpośrednio do zwiększe-
nia liczby miejsc pracy i wzrostu zamożności ludności, a sukcesywnie poprawia-
jące się warunki inwestowania powodowały sprzężenie zwrotne w postaci wzra-
stającej popularności rajów podatkowych1. 

Wśród rajów podatkowych istnieje nieliczna grupa terytoriów, których rozwój 
przebiegał w odmienny niż wyżej opisany sposób. Do kategorii tej należą niewiel-
kie kraje, w większości niezależne terytoria europejskie, charakteryzujące się wyso-
kim poziomem rozwoju i dobrobytu mieszkańców. Państwa te na przestrzeni wie-
ków opierały się panującemu w Europie trendowi zwiększania obciążeń fiskalnych. 
W ich strategie rozwoju wpisane było utrzymanie niskich podatków obciążających 
wewnętrzne dochody. Relatywnie niewielki zrównoważony budżet, z niezbyt rozbu-
dowanymi wydatkami publicznymi, umożliwił konsekwentne stosowanie zasady li-
beralnego systemu fiskalnego. Udogodnienia podatkowe oraz wysoki poziom bezpie-
czeństwa opisywanych terytoriów, a także niewielkie ich oddalenie od rozwiniętych 
krajów europejskich sprawiły, że terytoria te zaczęły być postrzegane jako atrakcyjne 
miejsca lokowania środków finansowych. Niektóre z nich, np. Cypr, Liechtenstein 
i Luksemburg, a także zależne od Wielkiej Brytanii Wyspy Normandzkie, wyspa Man 
i Gibraltar – na przestrzeni lat rozwinęły szereg rozwiązań, umożliwiających optyma-
lizację podatkową w obrębie struktur gospodarczych. Inne zaś wyspecjalizowały się 
w usługach kierowanych do zagranicznych zamożnych inwestorów indywidualnych. 

Inwestowanie środków finansowych przez osoby fizyczne poza granicami włas- 
nego kraju wynika zwykle z trzech głównych przesłanek: oszczędności podatko-
wych, dyskrecji i anonimowości oraz możliwości ochrony aktywów. Poza uczest-
nictwem kapitałowym w podmiotach gospodarczych inwestorzy indywidualni 
mogą wykorzystywać raje podatkowe do gromadzenia nadwyżek finansowych na 
poufnych, nieopodatkowanych kontach bankowych, inwestowania środków w roz-
wiązania inwestycyjne offshore, składania części swojego majątku w specyficzne 
rodzaje struktur prawnych (trusty, fundacje) czy też zmiany miejsca swojego do-
tychczasowego zamieszkania na kraj offshore. Przeniesienie się na inne terytorium 
nie wiąże się z utratą pierwotnego obywatelstwa, może natomiast przynieść znaczne 
korzyści podatkowe. 

2. Zmiana miejsca rezydencji do celów podatkowych 

W celu podatkowej optymalizacji prywatny inwestor decyduje się czasem na 
zmianę miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie nakłada na niego nieco więcej 
formalności niż tylko oddanie w zarządzanie instytucjom offshore własnych środ-

1 J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 33.
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ków finansowych. Osoby, osiągając przychód w kilku państwach, niekiedy de-
klarują swój dochód w kraju najatrakcyjniejszym pod względem obciążeń fiskal-
nych, aby uniknąć obowiązku podatkowego w swoim dotychczasowym miejscu 
zamieszkania, charakteryzującym się wysokimi podatkami. Z reguły przyjmuje 
się, iż osoba fizyczna może uzyskać certyfikat rezydencji w nowym kraju, jeśli się 
do niego przeniesie. Zwykle niezbędnym warunkiem jest przebywanie na danym 
terytorium ponad 183 dni w roku (ewentualnie 6 miesięcy w roku podatkowym). 
Niekiedy rezydencja obwarowana jest dodatkowymi warunkami, np. konieczno-
ścią udokumentowania majątku pozwalającego na „godziwe” życie (często bez 
konieczności/możliwości wykonywania pracy zarobkowej), sprowadzenia części 
majątku do instytucji finansowych kraju nowej rezydencji czy zainwestowania 
środków w nieruchomość lub apartament o standardzie „odpowiednim do wielko-
ści rodziny rezydenta”. 

Uzyskanie certyfikatu rezydencji wiąże się z nałożeniem obowiązku podatko-
wego na nowym terytorium. W zależności od specyfiki danego państwa opodat-
kowaniu mogą podlegać tylko dochody krajowe (dochód lokalny) lub też wszyst-
kie, bez względu na miejsce ich powstania (dochód światowy). Osoby zamożne, 
kierując się aspektem podatkowym, zwykle decydują się na kraj oferujący zerowe 
lub bardzo niskie stawki podatkowe dla osób indywidualnych sprowadzających 
się na ich terytorium. Często stosowanym rozwiązaniem jest też roczna opłata, 
uiszczana w stałej wysokości. Ryczałt ten zastępuje procentowe stawki podatko-
we od dochodów osób fizycznych. 

Zmianę rezydencji podatkowej stosują szczególnie osoby zamożne z krajów 
rozwiniętych, sławne lub zajmujące wysokie stanowiska. Często decydują się na 
nią również przedstawiciele wolnych zawodów, niezwiązani ściśle z konkretnym 
miejscem wykonywania pracy (artyści, sportowcy, przedsiębiorcy, pisarze, dorad-
cy). Pozostaje ona domeną najzamożniejszej i najbardziej mobilnej grupy osób, 
ponieważ uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej wiąże się z dosyć skompli-
kowaną procedurą, która oprócz czasu pochłania również niemałe kwoty pienię-
dzy. Ponadto należy przekonać dotychczasowy urząd podatkowy o rzeczywistej 
zmianie zamieszkania oraz otrzymać zgodę na rezydencję i potwierdzenie powsta-
nia obowiązku podatkowego na nowym terytorium. Niespełnienie obu wcześniej 
wymienionych warunków może doprowadzić do zobowiązania osoby fizycznej do 
uiszczenia podatku od swoich dochodów w obu krajach – dotychczasowej i nowej 
rezydencji.

W Europie raj podatkowy stanowią niektóre kantony Szwajcarii (najniższe 
stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązują w kantonie Obwal-
den) oraz Andora i Monako. W tych dwóch niewielkich księstwach atrakcyjne 
warunki podatkowe oferowane zamożnym cudzoziemcom wpłynęły znacząco na 
ich pozycję konkurencyjną. Ze względu na bardzo ograniczoną powierzchnię oraz 
relatywnie niewielkie gospodarki, przy analizie pozycji konkurencyjnej wymie-
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nionych terytoriów uwzględnia się głównie czynniki najczęściej brane pod uwagę 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

W dalszej części opracowania poddano zatem systemy podatkowe Księstw 
Andory i Monako, a także zanalizowano zmiany w kondycji sektorów finansowe-
go i turystycznego tych państw.

3. Andora

Do lat 70. XX w. Andora była ubogim krajem pasterskim, liczącym zaledwie 
22 000 mieszkańców. Zmiany, pozwalające na jego skokowy rozwój, nastąpiły 
w latach 50. ubiegłego wieku. Andora dostrzegła nasilające się zjawisko wypro-
wadzania kapitału przez obywateli sąsiedniej Hiszpanii. W związku ze wzrastają-
cymi obciążeniami podatkowymi Hiszpanie zaczęli poszukiwać alternatywnych 
miejsc lokaty własnych oszczędności. Andora zareagowała na wzrost „kapitału 
ucieczkowego” (flight capital), znosząc wszystkie podatki związane z operacja-
mi bankowymi. Zmiany w prawie spowodowały olbrzymi napływ zagranicznych 
środków finansowych do andorskiego systemu finansowego. Wzmożone przepły-
wy kapitałowe, głównie z regionu Katalonii, zadziałały stymulująco na rozwój 
bankowości Andory (szczególnie bankowości prywatnej)2. 

Obecnie niewielka Andora jest krajem o dobrze rozwiniętej infrastrukturze 
i wysokim poziomie życia. W 2009 r. produkt krajowy brutto wynosił 3,5 mld 
EUR, PKB per capita natomiast 65 690 EUR. Roczna dynamika wzrostu PKB 
to 3,0%, przy deficycie budżetowym utrzymującym się na poziomie 4% i inflacji 
1,9%3. Najbardziej znaczącą rolę odgrywa turystyka, wnosząca 60% do produktu 
krajowego brutto. Około 97% wszystkich turystów stanowią Francuzi i Hiszpa-
nie. W olbrzymiej części przypadków przyjeżdżają oni na jednodniowe zakupy, 
tańsze niż w ich kraju, oraz korzystają z ośrodków narciarskich w Pirenejach.  
W ciągu ostatniego 5-miesięcznego okresu (do lutego 2009 r.) Andorę odwiedzało 
średnio 729 572 osoby miesięcznie.  Duże znaczenie w gospodarce Andory ma 
bankowość – 16-procentowy udział w PKB, znacznie mniejsze – produkcja oraz 
rolnictwo – odpowiednio 3% i 1% PKB4. 

Twierdzenie, że Andora stanowi raj podatkowy, nie jest do końca prawdzi-
we. System podatkowy księstwa cechuje brak podatków bezpośrednich zarówno 

2 Andorra: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation, International Monetary 
Fund Report, Monetary and Capital Markets Department, 27.01.2007, s. 9.

3 Principality of Andorra Downgraded to „A+” on Challenged Economic Structure, 
Standard&Poors, Ratings Direct, 26.05.2009, s. 2.

4 Andorra: Country Brief, Estandards Forum Publications, 7.04.2009, www.estandardsforum.
org, s. 2., 10.09.2010.
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od osób fizycznych, jak i prawnych. Nie ma w nim też podatków od transferów 
kapitałowych, spadków i darowizn. Podatki jednakże istnieją i stanowią 12,6% 
krajowego PKB. Główne wpływy fiskalne to opłaty celne i podatki nakładane 
na importowane produkty (4–12%), opłaty związane z rejestracją spółek, a także 
wpływy z obciążeń lokalnych związanych z własnością. Od 2006 r. w Andorze 
obowiązują 3 dodatkowe podatki pośrednie – podatek od usług (4%, początko-
wo nakładany tylko na usługi bankowe i ubezpieczeniowe, potem rozszerzony 
na pozostałe sektory usługowe), produkcji krajowej (4–12%) oraz działalności 
komercyjnej (4–12% będący suplementem VAT)5.

Brak podatków bezpośrednich sprawia, iż księstwo jest postrzegane jako 
atrakcyjne pod względem zmiany miejsca zamieszkania do celów podatkowych. 
Aby móc podlegać regulacjom systemu podatkowego Andory, należy zamiesz-
kać na jej terytorium i uzyskać certyfikat rezydencji. Status rezydenta wiąże się 
z przebywaniem na terenie tego państwa minimum 183 dni w roku. Dochody oraz 
majątek rezydentów nie podlegają szacowaniu przez urząd fiskalny, nie stosu-
je się również podatku od spadków i darowizn. Z pozostałych opłat obowiązują 
tylko podatki na rzecz władz lokalnych, najczęściej kształtujące się na poziomie  
250 EUR rocznie na gospodarstwo domowe6.

Udogodnienia te, w połączeniu z atrakcyjnością geograficzną (łagodny klimat, 
piękne krajobrazy, możliwość uprawiania sportów) i wysokim standardem życia 
sprawiły, iż Andora jest szczególnie interesująca dla osób prywatnych. Nic więc 
dziwnego, że wraz z rozwojem gospodarki księstwo odnotowało przyrost ludności 
w dużej mierze spowodowany imigracją. Wskutek napływu imigrantów rdzenni 
Andorczycy zaczęli być mniejszością we własnym kraju – w 1987 r. stanowili za-
ledwie 21% populacji7. W celu odwrócenia niepokojącego trendu władze księstwa 
zaczęły ograniczać dotąd przychylną politykę osiedlania się cudzoziemców. Od 
2006 r. obowiązuje nowy system, uzależniający liczbę wydawanych pozwoleń na 
rezydencję od „ekonomicznych i społecznych potrzeb Księstwa Andory”. Wynosi 
ona zaledwie 500 certyfikatów rocznie8.  Zmiany w prawie migracyjnym zapobie-
gły dalszemu zmniejszaniu udziału rdzennych Andorczyków – w 2009 r. stanowili 
oni 37% populacji. Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę tworzyli Hiszpanie 
(32% ogółu mieszkańców), następnie Portugalczycy (16%) i Francuzi (6%)9.

Relatywnie duży udział cudzoziemców w populacji księstwa nie pozostaje 
bez wpływu na popyt na domy i mieszkania. Aby zapobiec znaczącemu wzrosto-

5 The Tax System in Andorra, www.taxrates.cc [24.08.2010].
6 The Andorran Economy, Andorra Economic Report, Cambra de Commerc Idustria i Serveis 

d’Andorra, 2005, s. 48.
7 Tamże, s. 24. 
8 Andorra Entry and Residence, www.lowtax.net [24.08.2010].
9 Statistical Yearbook 2010, Govern di Andorra, Ministeri di Presidencia i Finances, www.

estadistica.ad [24.08.2010].
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wi cen na i tak drogim rynku nieruchomości, prawo andorskie wprowadziło ob-
ostrzenia dotyczące zakupu ziemi i nieruchomości przez obcokrajowców. Są oni 
uprawnieni do nabycia jednej nieruchomości, przy czym stosuje się ograniczenia 
w stosunku do wielkości jej powierzchni. 

Popularność Andory wśród zamożnych Europejczyków wpływa również na 
sektor finansowy księstwa, zdominowany przez silnie skoncentrowany sektor 
bankowy (mający 95-procentowy udział w rynku)10. Aktywność gospodarcza 
offshore była do niedawna znacznie ograniczona w Andorze, dlatego decyzje 
inwestorów prywatnych mają wiodące znaczenie dla rozwoju sektora finanso-
wego księstwa. Dla osób pragnących ulokować środki na terytorium Andory 
przygotowano wachlarz usług finansowych. Szeroko udostępniono prowadze-
nie i otwieranie rachunków bankowych, operacje kredytowe, obrót instrumen-
tami finansowymi. Otwarcie konta prywatnego jest możliwe w bardzo krótkim 
czasie (w przeciągu godziny) i przy minimalnych wymaganiach finansowych 
(100 USD). Posiadacze rachunku mają możliwość transferu kwot w dowol-
nej walucie i kwocie11. Usługi bardziej skomplikowane, np. ubezpieczeniowe,  
wealth management, zarządzanie aktywami na zlecenie oraz doradztwo przy 
nabywaniu nieruchomości, także są popularne. W ofercie znajdują się również 
rozwiązania mniej standardowe, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia osób, któ-
rym zależy na zachowaniu anonimowości i ułatwionemu korzystaniu z usług 
bankowych. 

Poza rezydentami z usług finansowych korzystają też osoby zamieszkujące 
kraje unijne, zachęcone bliskością księstwa oraz poufnością informacji finanso-
wych. Wpływa to na strukturę depozytów bankowych – według agencji ratingo-
wej Standard&Poors udział depozytów należących do nierezydentów jest zbliżo-
ny do udziału w Szwajcarii i Luksemburgu12. 

Poufność bankowa przyświecająca działaniom instytucji finansowych księ-
stwa stała się źródłem konfliktu z większymi krajami rozwiniętymi. W ostatnich 
latach wymogły one na nim zaprzestanie dochowywania tajemnicy bankowej. 
Groźba umiejscowienia Andory na czarnej liście krajów niewspółpracujących 
z OECD sprawiła, iż rząd tego państwa zgodził się na wprowadzenie proce-
dur nadzoru i podjęcie zwalczania prania brudnych pieniędzy i uchylania się 
od opodatkowania. Andora zdecydowała się również na przyjęcie postanowień 
Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach, zmieniającej warunki lokowania 
oszczędności przez mieszkańców krajów unijnych. Księstwo od lipca 2005 r. 
nałożyło podatek u źródła (35% od 1.07.2011 r.) na dochody z oszczędności 
uzyskiwanych na terenie księstwa przez rezydentów krajów Wspólnoty.

10 European Union in the World.  External Relations: The UE relations with Andorra, European 
Commission,  www.ec.europa.eu [2.12.2007].

11 Andorra: Country Brief, dz. cyt., s. 6.
12 Principality of Andorra, Standard&Poors, Ratings Direct, 21.08.2008, s. 5.
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Wprowadzenie dodatkowych regulacji nie miało negatywnego wpływu na 
kondycję sektora finansowego księstwa. Potwierdził to raport Międzynarodowe-
go Funduszu Walutowego. W 2007 r. stwierdzono, iż zmiany skłoniły prywat-
nych klientów do zamienienia środków w instrumenty nieobjęte postanowieniami 
Dyrektywy o Oszczędnościach. W produktach bankowych nastąpił odwrót od 
depozytów w kierunku zobowiązań pieniężnych o potencjalnie wyższych sto-
pach zwrotu, co spowodowało wzrost znaczenia pozycji pozabilansowej, jaką są 
„środki oddane w zarządzanie banków”. Zainteresowanie prywatnych klientów 
produktami ubezpieczeniowymi przyczyniło się do  rozwoju sektora ubezpieczeń 
na życie (przypis składek zwiększył się z 61 mln EUR w 2004 r. do 1,8 mld EUR 
w roku 2005)13. Wartość aktywów w zarządzaniu instytucji ubezpieczeniowych 
Andory, w 2004 r. oszacowana na 20% PKB, w 2005 r. wzrosła do 89% PKB 
i nadal dynamicznie wzrastała w latach późniejszych14. 

O ile zmiany w legislacji wprowadzone pod wpływem nacisków UE i państw 
OECD nie zachwiały renomą księstwa jako popularnego centrum finansowego, 
o tyle nadejście kryzysu finansowego nie pozostało bez wpływu na kondycję tego 
niewielkiego państwa. Znalazło to odbicie w ocenie wiarygodności kredytowej 
księstwa. W 2007 r. Standard&Poors wskazywał na silną pozycję kraju, zdrową 
gospodarkę z  konkurencyjnym sektorem usługowym oraz dobry stan finansów 
publicznych. Ostrzegał co prawda przed relatywnie dużą wrażliwością na czyn-
niki zewnętrzne (szczególnie sytuacją w sąsiednich Hiszpanii i Francji), niemniej 
jednak wskazał na rating AA. Raport z sierpnia 2008 r. obniżył rating do AA– 
(z perspektywą negatywną), prognozując zmniejszenie liczby turystów (spadek 
o 2,7%). Pojawiło się również zagrożenie w sektorze bankowym – zwiększające 
się relacje krajowej akcji kredytowej liczonej w stosunku do PKB (260% PKB 
w 2008 r.) budziły obawy o utrzymanie zdrowej kondycji sektora w przypadku 
spowolnienia gospodarczego15. Kolejne miesiące przyniosły dalsze pogorszenie 
oceny księstwa – w maju 2009 r. na A+, w czerwcu 2010 r. – na A (z perspektywą 
negatywną). Raport z 2010 r. zwrócił uwagę na zagrożenia związane ze sferą fi-
nansów publicznych – zwiększające się potrzeby budżetowe (co ma spowodować 
niespotykany dotąd wzrost wydatków do 300% przychodów publicznych w cią-
gu najbliższych 2 lat), a także plany rozszerzenia bazy podatkowej (w wyniku 
zamiany obecnie obowiązujących podatków bezpośrednich na 1 spójny podatek 
VAT, a także wprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych). Wdroże-
nie tych zamierzeń w życie może w przyszłości zachwiać pozycją Andory jako 
terytorium o niskich obciążeniach podatkowych – i tym samym doprowadzić do 
głębokich zmian w strukturze jej gospodarki. Groźne dla wpływów państwa mogą 
się okazać obecne i przyszłe problemy ekonomiczne krajów sąsiednich, wpływa-

13 Andorra – Assessment of financial sector…, dz. cyt., s. 27.
14 Principality of Andorra, Standard&Poors, Ratings Direct, 11.09.2007, s. 2.
15 Principality of Andorra, Standard&Poors, Ratings Direct, 21.08.2008, s. 2.
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jące na kondycję sektora turystycznego Andory (dotyczy to szczególnie trudnej 
sytuacji w Hiszpanii, będącej głównym partnerem handlowym księstwa). Staty-
styki potwierdziły, iż sektor turystyczny nie oparł się kryzysowi. O ile w pierw-
szej dekadzie XXI w. liczba odwiedzających kształtowała się na podobnym po-
ziomie (–0,1% średniego spadku w ujęciu rok do roku), o tyle w ostatnich latach 
zmniejszyła się o 5%16.  

Pomimo wymienionych wcześniej czynników ryzyka panuje opinia, iż Ando-
ra relatywnie dobrze poradziła sobie z ogólnoświatowym kryzysem finansowym. 
Standard&Poor’s w swych raportach wskazuje na stabilność kraju oraz dobry stan 
jego gospodarki – zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi krajami. Istotna w obro-
nie renomy opisywanego terytorium jako raju podatkowego okazała się kondycja 
sektora bankowego. Potencjalne problemy tego sektora, którego aktywa w zarzą-
dzaniu 5-krotnie przekraczają wielkość PKB Andory, skutkowałyby bardzo du-
żym obciążeniem dla budżetu państwa. Rozsądne zarządzanie oraz dobrowolne 
stosowanie norm ostrożnościowych pozwoliło uniknąć problemów, przed którymi 
stanęły inne niewielkie terytoria o ponadproporcjonalnie rozwiniętym sektorze  
bankowym. Tym samym najbliższe lata nie powinny zachwiać popularnością An-
dory jako niewielkiego centrum finansowego dla zamożnych osób fizycznych.

4. Monako 

Rozwój gospodarczy Monako nastąpił w XIX w., gdy księstwo połączyła 
z Francją sieć dróg ułatwiających transport, a nowo otwarte kasyno stało się atrak-
cją przyciągającą zagranicznych turystów. Podczas I wojny światowej Francja 
zdecydowała o wprowadzeniu podatku dochodowego, tym samym sąsiednie Mo-
nako stało się dla francuskich obywateli bardzo atrakcyjną lokalizacją. Księstwo 
zyskało miano raju podatkowego, w którym preferencje podatkowe przyciągały 
cudzoziemców na równi z atrakcjami oferowanymi przez kasyna i rozwiniętą sie-
cią luksusowych hoteli. Obecnie Monako, poza dużymi kosztami zamieszkania, 
oferuje swoim mieszkańcom bardzo wysoki standard życia – w 2008 r. produkt 
krajowy brutto wynosił 4,5 mld EUR (wzrost w stosunku do 2007 r. o 2,92%), 
co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało dochód per capita w wysokości   
60 595 EUR. Specyfiką Monako jest to, iż ponad 80% siły roboczej tam zatrud-
nionej nie mieszka na terytorium księstwa. Podstawową gałęzią gospodarki są 
usługi – handel (32% PKB), budownictwo (10% PKB), turystyka (10% PKB) 
oraz usługi finansowe (16% PKB)17. 

16 Principality of Andorra Long- and Short-Term Sovereign Ratings Cut to „A/A-1”; Outlook 
Negative, Standard&Poors, Ratings Direct, 14.06.2010, s. 3.

17 Monaco en Chiffres 2010, Service Informatique du Ministère d’Etat, 2010, s. 149.
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Politykę podatkową Monako uważa się za bardzo łagodną w porównaniu 
z rozwiązaniami fiskalnymi stosowanymi przez najbliższych sąsiadów. Obywa-
tele tego państwa oraz cudzoziemcy o statusie rezydenta księstwa nie podlegają 
podatkom dochodowym. Wyjątkiem są obywatele Francji – zgodnie z bilateralną 
konwencją z 1963 r. obowiązują ich stawki podatkowe stosowane w ich własnym 
kraju. W Monako nie ma podatków od nieruchomości oraz opłat związanych 
z przebywaniem na jego terenie, występuje natomiast podatek od spadków i daro-
wizn. Jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa i kształtuje się w przedzia-
le od 0% (dotyczy małżonków, rodziców i dzieci) do 16% (w przypadku niespo-
krewnionych osób). Z podatków pośrednich Monako stosuje podatek od wartości 
dodanej. VAT jest płacony według stawek obowiązujących we Francji (standardo-
wa wynosi 19,6%, zredukowana 5,5%). Ponadto w księstwie obowiązują opłaty 
skarbowe, rejestracyjne, a także celne18.

Brak podatków dochodowych od osób fizycznych wpływa na niesłabnącą po-
pularność księstwa wśród zamożnych Europejczyków, którzy, zmieniając miej-
sce rezydencji podatkowej, chcą zmniejszyć swoje obciążenia fiskalne. Na tym 
niewielkim terytorium większość mieszkańców stanowią milionerzy pochodzący 
z innych krajów – tylko 16% ludności to rodzimi mieszkańcy, pozostali to imi-
granci, głównie z Francji (47%) i Włoch (16%)19. Obecnie każdy obcokrajowiec 
zamierzający przebywać w Monako przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub de-
cydujący się na zmianę miejsca stałego pobytu zobowiązany jest do posiadania 
pozwolenia na rezydencję. Po uzyskaniu wymaganego certyfikatu osoba fizyczna 
musi mieszkać w księstwie. Ze względu na to, iż stały dopływ obcokrajowców 
doprowadził do bardzo wysokich opłat za wynajem lub kupno nieruchomości fakt 
zamieszkiwania w Monako skrupulatnie się weryfikuje. Warunek rezydentury 
stanowi przebywanie na terenie księstwa przynajmniej 180 dni w roku. Jest on 
przestrzegany bardzo surowo – rezydenci mogą być wzywani przez służby poli-
cyjne do przedstawienia dowodów faktycznego przebywania na jego terytorium 
(łącznie z kontrolą ich rachunków). 

Zainteresowanie cudzoziemców wpływa znacząco na kształt systemu finan-
sowego. Podstawą rozwoju tego sektora stał się private banking, oferujący usłu-
gi skierowane do zamożnych klientów. Rynek finansowy nie jest duży w po-
równaniu z najpopularniejszymi europejskimi centrami finansowymi, ale warto 
zauważyć, że dynamicznie się rozwinął w ciągu pierwszej dekady XXI w. Przy-
czyniły się do tego wprowadzenie uregulowań prawnych unowocześniających 
działanie sektora finansowego, a także napływ znacznych kwot od rezydentów 
Włoch, szukających ucieczki od wzrastających obciążeń podatkowych we włas- 
nym kraju20. 

18 The Tax System in Monaco, www.taxrates.cc [24.08.2010].
19 Monaco Population, Language and Culture, www.lowtax.net [8.09.2010].
20 Monaco Banking, www.lowtax.net [8.09.2010].
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Obecnie na rynku finansowym Monako działa 39 instytucji bankowych, 
w większości będących częścią międzynarodowych grup finansowych (głównie 
z Francji, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii). Oferują one usługi zarządzania 
aktywami na zlecenie zamożnych klientów zarówno rezydentów, jak i nierezy-
dentów księstwa21. Zgodnie z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego aż 2/3 klientów banków Monako to osoby niebędące rezydentami księstwa. 
Oprócz banków funkcjonują 3 instytucje finansowe, specjalizujące się głównie 
w udzielaniu kredytów konsumenckich i finansowaniu zakupu nieruchomości. 
Działają także towarzystwa zbiorowego inwestowania. W 2006 r. 61 funduszy 
inwestycyjnych zarządzało kwotą aktywów w wysokości 6 mld EUR22. 

Monako bywa również rozważane jako miejsce lokowania środków finan-
sowych, zabezpieczanych na wypadek śmierci ich właściciela. Za godną uwagi 
uważa się możliwość ustanawiania trustów majątkowych. Trusty, jako konstruk-
cje niebędące podmiotami prawnymi, nie podlegają podatkowi dochodowemu od 
osób prawnych, a ich aktywów nie obejmuje podatek od spadków i darowizn23. 

Ostatnie lata przyniosły zmiany w warunkach inwestowania środków na te-
renie księstwa. Pod wpływem nacisków UE Monako zgodziło się na wdrożenie 
w 2005 r. postanowień Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach. Zdecydowa-
ło się na wariant podatku źródłowego (obecnie w wysokości 20%), nakładanego 
na dochody odsetkowe rezydentów krajów Wspólnoty24. Był to tylko 1 z czynni-
ków zmieniających klimat inwestycyjny księstwa. Kolejne zmiany nastąpiły za 
sprawą krajów rozwiniętych. Pomimo istnienia przepisów szczegółowo regulują-
cych sposób działania podmiotów na rynku finansowym Monako, jako 1 z 3 kra-
jów bezwzględnie stosujących tajemnicę bankową, pozostawało na czarnej liście 
OECD. By zostać z niej skreślonym, księstwo zdecydowało się na zwiększenie 
przejrzystości transakcji finansowych, stopniowo wdrażając system 2-stronnych 
umów o wymianie informacji podatkowych. 

Wprowadzenie nowych regulacji nie wpłynęło negatywnie ani na wysokość 
środków zgromadzonych w instytucjach finansowych Monako, ani na liczbę dzia-
łających podmiotów finansowych. Większych zmian nie spowodował również 
kryzys finansowy. Do roku 2008 r. system bankowy odnotowywał systematycz-
ny przyrost depozytów: 16,30 mld EUR w 2003 r.25, 23,45 mld EUR w 2006 r., 
30,48 mld EUR w 2008 r.26 Dużo wyraźniejsze zmiany zaszły w wysokości środ-
ków ulokowanych w papierach wartościowych – w 2003 r. w instytucjach ban-

21 Monaco en Chiffres 2010, dz. cyt., s. 169.
22 Monaco: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation, IMF Country Report 

No. 08/217, Waszyngton, 07.2008, s. 10.
23 D. Langer, Przewodnik po rajach podatkowych, „Rynki Zagraniczne”, 23.10.2007
24 V. Houlder, A life less taxing, „Financial Times”, 26.06.2008.
25 Monaco Statistics Pocket Book 2007, Principaute de Monaco, Departement des Finances et 

de l’Economie, 2007, s. 30.
26 Monaco en Chiffres 2010, dz. cyt., s. 169.
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kowych zgromadzonych było 40,10 mld EUR27, w 2006 r. – 49,96 mld EUR, 
a w 2008 r., na skutek gwałtownej przeceny walorów, już tylko 44,54 mld EUR. 
Rok 2009 okazał się rokiem dostosowania do zmienionych warunków rynko-
wych – depozyty bankowe zmniejszyły się do poziomu 24,97 mld EUR (spadek  
o 5,51 mld EUR), środki ulokowane w papierach wartościowych wyniosły  
50,40 mld EUR (wzrost o 5,86 mld EUR). Ogółem depozyty i papiery warto-
ściowe złożone w instytucjach bankowych w 2008 i 2009 r. utrzymywały się na 
niezmienionym poziomie 75 mld EUR28. 

O ile kryzys nie wpłynął znacząco na sektor finansowy księstwa, o tyle bardzo 
pogorszył kondycję 2. ważnej gałęzi – sektora turystycznego. Kłopoty finanso-
we krajów sąsiednich przełożyły się na znacznie mniejszą liczbę odwiedzających 
Monako. W 2008 r. spadek ten był jeszcze niewielki (o 1,8% w stosunku do roku 
poprzedniego). W 2009 r. wyniósł aż 18,3%.  

Monako nie poddaje się ocenie żadnej instytucji ratingowej, niemożliwa jest 
zatem analiza zmian jego wiarygodności kredytowej. Spowolnienie gospodarcze, 
z którym borykają się kraje europejskie, niewątpliwie nie pozostało bez wpły-
wu na kondycję gospodarki Monako, szczególnie sektora turystycznego. Warto 
podkreślić, iż ostatnie lata zawirowań na rynkach finansowych nie spowodowa-
ły obniżenia zaufania prywatnych inwestorów do usług finansowych oferowa-
nych przez Monako. Jego zgoda na współpracę z UE i krajami OECD w zakresie 
zwiększania przejrzystości transakcji paradoksalnie wzmocniła pozycję księstwa 
jako centrum finansowego dla zamożnych Europejczyków. Nastąpiło to wbrew 
intencjom krajów rozwiniętych, które w ograniczeniu poufności informacji ban-
kowej upatrywały sposób na zmniejszenie atrakcyjności Monako. 

5. Podsumowanie

Andora i Monako, niewielkie europejskie księstwa, od lat budziły zaintere-
sowanie zamożnych osób. Terytoria te wykorzystały możliwość, jaką dawało 
położenie w sąsiedztwie rozwiniętych krajów, stosujących znacznie wyższe ob-
ciążenia podatkowe. Konsekwentna polityka nienakładania podatków bezpośred-
nich, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sukcesywne poszerzanie usług finan-
sowych sprawiły, iż Andora i Monako stały się europejskimi centrami offshore, 
szczególnie popularnymi wśród ludzi rozważających zmianę miejsca rezydencji 
w celu optymalizacji podatkowej. Pozycja konkurencyjna księstw okazała się na 
tyle silna, że ich atrakcyjności offshore nie zaszkodził ogólnoświatowy kryzys 

27 Monaco Statistics Pocket Book 2007, dz. cyt., s. 30.
28 Monaco en Chiffres 2010, dz. cyt., s. 169.
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finansowy. W przypadku sektora finansowego Andory rozsądne zarządzanie oraz 
zastosowanie środków zaradczych pozwoliły uniknąć problemów, przed który-
mi stanęły inne niewielkie terytoria o ponadproporcjonalnie rozwiniętym sek-
torze bankowym. Chociaż w Monako kryzys pogorszył kondycję ważnego dla 
gospodarki sektora turystycznego (większość odwiedzających bowiem pochodzi 
z przeżywających trudności krajów sąsiednich), nie wpłynął on jednak znacząco 
na sektor finansowy tego księstwa. Wybory zamożnych klientów indywidualnych 
wciąż się nie zmieniają pomimo trudniejszych warunków gospodarczych. 
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Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono sytuację specjalistów ds. HC na rynku pracy  
w okresie dekoniunktury. Ponadto opisano wyzwania – najważniejsze zadania, stojące przed pra-
cownikami działów personalnych w okresie spowolnienia gospodarczego, związanego m.in. z re-
strukturyzacją zatrudnienia i optymalizacją kosztów.

Słowa kluczowe: specjaliści ds. kapitału ludzkiego, okres dekoniunktury, rynek pracy

1. Wprowadzenie

W opracowaniu przedstawiono popyt na rynku pracy na specjalistów ds. ka-
pitału ludzkiego (human capital – HC) w okresie dekoniunktury. Uwzględniono 
najnowsze zmiany dotyczące specjalności/zawodów ujęte w „Klasyfikacji zawo-
dów i specjalności”. Omówiono także nowe zjawiska związane z pracą specjali-
stów ds. HC w okresie spowolnienia gospodarczego: rozwój HR Shared Service 
Center, freelancing, sprzedaż usług HR. Określono najważniejsze zadania stojące 
przed pracownikami działów personalnych, związane m.in. z restrukturyzacją za-
trudnienia i optymalizacją kosztów.

Na potrzeby opracowania zastosowano następujące metody badawcze: analizę 
literatury przedmiotu, analizę raportów GUS, MPIPS oraz raportów branżowych.



Alicja Winnicka-Wejs256

2. Specjaliści ds. kapitału ludzkiego według  
„Klasyfikacji zawodów i specjalności”

Specjaliści ds. HC to inaczej specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 
do których należy m.in.: rekrutacja i selekcja, ocenianie, motywowanie, rozwój, 
komunikowanie, derekrutacja. 

W usystematyzowanym zbiorze zawodów i specjalności występujących na 
rynku pracy, jakim jest „Klasyfikacja zawodów i specjalności”, wyróżnia się m.in. 
specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Wchodzą oni w skład wielkiej 
grupy zawodów „Specjaliści”, która swoim zakresem obejmuje zawody wymaga-
jące posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności i doświad-
czenia w wybranych dziedzinach. 

Do 30.06.2010 r. kwalifikacje zawodowe specjalistów ds. zarządzania zaso-
bami ludzkimi, obok kwalifikacji ekonomistów, specjalistów ds. finansowych, 
rynku nieruchomości, przyporządkowano specjalistom ds. ekonomicznych i za-
rządzania1. Specjaliści ds. rozwoju zawodowego wchodzili wtedy w skład spe-
cjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Od 1.07.2010 r. obowiązuje nowa 
klasyfikacja, w której specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i specjaliści 
ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr zostali rozdzieleni (nastąpiła specjali-
zacja na te 2 główne dziedziny) i ujęci w zbiorze specjalistów ds. administracji 
i zarządzania (zob. tab. 1)2.

Zaktualizowana klasyfikacja wprowadza nawet nowe zawody/specjalności 
(zob. tab. 2), m.in.:

 – doradcę EURES, pracownika publicznych służb zatrudnienia (związków 
zawodowych lub organizacji pracodawców), który jest specjalistą w zakresie mię-
dzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa w dziedzinie warunków ży-
cia i pracy w krajach UE/EOG,

 – lidera klubu pracy, który m.in. realizuje zadania ustawowe powiatowego 
urzędu pracy w zakresie pomocy w aktywnym szukaniu pracy,

 – brokera edukacyjnego, pośrednika pomiędzy rynkiem szkoleniowym 
a klientem, przedstawiającego najodpowiedniejszą dla klienta ofertę edukacyjną.

Pomimo wprowadzenia nowych specjalności i niezbędnych zmian dostoso-
wanych do aktualnego rynku pracy specjalistów ds. HC nadal brakuje w zbiorze 
zawodów/specjalności, np. controllera personalnego czy też specjalistów ds. za-
rządzania ryzykiem personalnym lub wyceny kapitału ludzkiego.

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r., Dz.U. nr 265, poz. 2644; 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r., Dz.U. nr 106, poz. 728.

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. nr 82,  
poz. 537.
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Tabela 1. Specjaliści ds. HC na tle pozostałych specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania

Specjaliści ds. HC
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

(do dnia 30.06.2010 r.)
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi; specjaliści 
ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr (od 1.07.2010 r.)

 2 SPECJALIŚCI
 24 POZOSTALI SPECJALIŚCI
 241 Specjaliści ds. ekonomicznych  

i zarządzania
 2411 Ekonomiści
2412 Specjaliści ds. finansowych
2413 Specjaliści ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi
2414 Specjaliści ds. rynku nieruchomości
2419 Specjaliści ds. ekonomicznych  

i zarządzania gdzie indziej 
niesklasyfikowani

 2 SPECJALIŚCI
 24 Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania
 241 Specjaliści ds. finansowych
 242 Specjaliści ds. administracji i zarządzania
2421 Specjaliści ds. zarządzania i organizacji
2422 Specjaliści ds. administracji i rozwoju
2423 Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
2424 Specjaliści ds. szkoleń zawodowych i rozwoju 

kadr
 243 Specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public 

relations
 244 Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r., 
Dz.U. nr 265, poz. 2644, zmienione rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r., 
Dz.U. nr 106, poz. 728; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spra-
wie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. nr 82,  
poz. 537.

Tabela 2. Specjaliści ds. HC według starej i nowej klasyfikacji zawodów i specjalności 

Specjaliści ds. HC według starej klasyfikacji 
zawodów i specjalności (do 30.06.2010 r.)

Specjaliści ds. HC według nowej klasyfikacji zawodów 
i specjalności (od 1.07.2010 r.)

 2413 Specjaliści ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi

241301 Analityk pracy
241302 Doradca personalny
241303 Doradca zawodowy
241304 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
241305 Specjalista ds. rozwoju zawodowego
241306 Specjalista ds. wynagrodzeń
241307 Specjalista ds. kadr
241390 Pozostali specjaliści ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi 

 2423 Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
242301 Analityk pracy
242302 Doradca EURES
242303 Doradca personalny
242304 Doradca zawodowy
242305 Konsultant ds. kariery
242306 Lider klubu pracy
242307 Specjalista ds. kadr
242308 Specjalista ds. kultury firmy
242309 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
242310 Specjalista ds. wynagrodzeń
242311 Specjalista ds. zarządzania talentami
242312 Specjalista ds. wielokulturowości 
242390 Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi
 2424 Specjaliści ds. szkoleń zawodowych i rozwoju 

kadr
242401 Broker edukacyjny
242402 Specjalista ds. rozwoju zawodowego
242403 Specjalista ds. szkoleń
242490 Pozostali specjaliści ds. szkoleń zawodowych 

i rozwoju kadr

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grud-
nia 2004 r., Dz.U. nr 265, poz. 2644, zmienione rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
1 czerwca 2007 r., Dz.U. nr 106, poz. 728; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, 
Dz.U. nr 82, poz. 537.
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Tabela 3. Specjaliści ds. HC w praktyce

Przykładowa nazwa zawodu/specjalności według 
„Klasyfikacji zawodów i specjalności”

Przykładowa nazwa zawodu występująca w praktyce 
(opisy stanowisk pracy; oferty pracy)

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Specjalista ds. HR; specjalista do spraw personalnych

Analityk pracy HR analityk

Specjalista ds. rekrutacji pracowników Specjalista ds. rekrutacji; specjalista ds. rekrutacji 
i rozwoju; specjalista ds. promocji i rekrutacji

Specjalista ds. rozwoju zawodowego Specjalista ds. szkoleń; specjalista do spraw rozwoju 
kadr i szkoleń

Specjalista ds. wynagrodzeń Specjalista ds. płac; specjalista kadrowo-płacowy

Specjalista ds. kadr Specjalista ds. kadr i/lub płac

Źródło: opracowanie własne.

W praktyce zauważa się nieco odmienne nazewnictwo specjalistów ds. HC. 
Nierzadko można spotkać się w anglojęzycznych ofertach pracy dotyczących 
human resource management, że „personalni” to specjaliści ds. HR, HC, HR 
Business Partnerzy. Czasami jedno stanowisko pracy stanowi połączenie kilku 
specjalności/funkcji, np. specjalista ds. kadrowo-płacowych (zob. tab. 3). 

3. Przykłady zjawisk związanych z pracą specjalistów  
ds. HC w okresie dekoniunktury

W okresie dekoniunktury specjaliści ds. HC są poszukiwani w HR Shared 
Service Center. Wiąże się to m.in. z tym, że wykonywanie zadań HR zleca się 
wyspecjalizowanym centrom usług wspólnych/centrom wiedzy. W takim centrum 
obsługa kadrowo-płacowa może być świadczona dla całego międzynarodowego 
koncernu, pozwalając tym samym na duże oszczędności i profesjonalizację usług 
w tym zakresie. Jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinien posiadać zatrud-
niony w centrum specjalista ds. HC, jest znajomość określonego języka obcego, 
w zależności od przypisanego rynku (np. obsługa francuskiego, holenderskiego, 
hiszpańskiego oddziału koncernu). HR, obok księgowości i rachunkowości, out-
sourcingu procesów biznesowych, business analytics, IT, badań i rozwoju, stano-
wi jedno z ważniejszych zadań usług dla biznesu (BPO) realizowanych w Shared 
Service Center.

Jak twierdzi Jacek Levernes, prezes centrów usług Hewlett-Packard w Eu-
ropie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz szef Zrzeszenia Liderów Usług Biz-
nesowych, „Polska ma szansę stać się jednym z 3 krajów na świecie, w którym 
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zlokalizowanych będzie najwięcej zaawansowanych centrów wiedzy”3, zaraz po 
Indiach i Chinach.

Krakowski rynek pracy jest przykładem dynamicznego rozwoju usług dla 
biznesu w Polsce. W branży outsourcingu i centrów usług działa tam ponad  
50 firm (w tym: Capgemini, Philips Morris, Electrolux, Shell, State Street Cor-
poration, KPMG, Ahold, Bayer, Exult, Hewitt, Lufthansa), zatrudniających ok.  
16 000 osób4. Część z nich oferuje obsługę w zakresie HR.

W Europie 1/3 firm korzysta z outsourcingu zarządzania płacami oraz części 
usług zarządzania personelem. W Polsce do outsourcingu kadrowo-płacowego 
przekonało się ok. 5% przedsiębiorstw. Obecnie obserwuje się największą dyna-
mikę wzrostu w tej dziedzinie. Szacuje się, że poziom oszczędności firm sięgają-
cych po takie usługi wynosi w Polsce 20–30%5.

W okresie dekoniunktury część  organizacji decyduje się na zmniejszenie dzia-
łu personalnego lub korzysta z outsourcingu. W takiej sytuacji wielu specjalistom 
ds. HC grozi utrata pracy. W 2009 r. dotyczyło to m.in. specjalistów ds. rekrutacji. 
Przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu poszukiwały i zatrudniały nowych pracow-
ników, stąd specjaliści ds. rekrutacji byli potrzebni w mniejszym zakresie bądź wca-
le. Część z nich zdecydowała się na freelancing. Freelancer to niezależny konsultant 
HR, tzw. wolny strzelec, który w ramach samodzielnie prowadzonej działalności 
gospodarczej podejmuje się zadań/projektów na wybrane zlecenie. Najczęściej 
freelancerami w branży HR są trenerzy, coachowie, doradcy personalni, doradcy  
ds. kariery, konsultanci biznesowi, a ostatnio także rekruterzy.

W 2009 r., po raz pierwszy od 2003 r., doszło w Polsce  do redukcji agencji 
zatrudnienia – z 3811 podmiotów w 2008 r. do 2941 w 2009 r.6 Spowolnienie 
gospodarcze, zmiany legislacyjne i rejestracyjne, a przede wszystkim spadek licz-
by klientów korzystających z usług, wpłynęły na zmniejszenie się liczby agencji 
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i poradnictwa 
zawodowego. Duże agencje likwidowały niektóre filie/oddziały, a mniejsze wręcz 
musiały zakończyć swoją działalność. 

Zmiany na rynku zatrudnienia spowodowały derekrutację specjalistów  
ds. HC. Od jakiegoś czasu w ogłoszeniach o pracy w branży HR pojawia się 
stanowisko „specjalisty ds. sprzedaży usług HR”. Mając na względzie dużą kon-
kurencję, agencje poszukują specjalistów, którzy będą realizować cele sprzeda-
żowe, pozyskując oraz obsługując klientów. Ponadto będą rozwijać długofalową 

3 Polska może być liderem w centrach wiedzy, www.pb.pl/a/2010/09/13/Polska_moze_byc_
liderem [13.09.2010].

4 K. Klimek-Michno, Technologie górą. Analiza krakowskiego rynku pracy, „Personel i Zarzą-
dzanie” 2010, nr 9, s. 102.

5 P. Budzbon, Efektywność zamiast zwolnień, „Personel Plus” 2010, nr 33, s. 81–83;  
P. Budzbon, Nie tylko dla dużych, „Personel Plus” 2009, nr 21, s. 51–53.

6 Agencje zatrudnienia w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa 2010, s. 31.
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współpracę, rozpoznając potrzeby klientów w zakresie proponowanych rozwią-
zań i przygotowując dla nich oferty.

W okresie dekoniunktury, wiążącym się ze znaczną derekrutacją w przedsię-
biorstwach i przerzuceniem ryzyka zatrudnienia z pracodawcy na pracownika, 
rozwija się freelancing także w dziedzinie HR. Optymalizacja kosztów w ramach 
outsourcingu biznesowych funkcji wspierających (w tym personalnych) sprzyja 
rozwojowi HR Shared Services. Konkurencja i ciągła „walka” o klienta w obliczu 
spadającej liczby zamówień usług personalnych powodują, że na rynku pracy po-
szukiwane są osoby o wysokich umiejętnościach sprzedażowych, które potrafią 
budować długotrwałe relacje z klientami.

4. Analiza rynku pracy specjalistów ds. HC 
w okresie dekoniunktury

Kryzys wpłynął na zmianę polskiego rynku, który jeszcze do niedawna był 
rynkiem pracownika, a teraz pracodawcy. W raporcie „Rekrutacja w polskim in-
ternecie w 2009 roku” przedstawiono wyniki analizy ponad miliona ogłoszeń re-
krutacyjnych, które od stycznia do grudnia 2009 r. zostały opublikowane w najpo-
pularniejszych serwisach rekrutacyjnych w polskim internecie (www.gazetapraca.
pl, www.gratka.pl, www.infopraca.pl, www.jobpilot.pl, www.jobs.pl, www.praca.
pl, www.pracuj.pl).  Wykazano w nim spadek liczby publikowanych ogłoszeń 
w porównaniu z 2008 r., gdzie średnio miesięcznie ukazywało się 108 000 anon-
sów, a w 2009 r. – 85 000. Tę samą tendencję w stosunku do 2008 r. odnotowano 
również w kategorii „zasoby ludzkie” (–33%). Umieszczono w niej 17 316 ofert 
pracy, co stanowiło 1,74% wszystkich ogłoszeń w 2009 r. Największe potrze-
by rekrutacyjne pracodawców nie dotyczyły zasobów ludzkich, tylko sprzedaży, 
produkcji, finansów i księgowości. Specjaliści ds. HC nie znaleźli się w grupie 
20 najpopularniejszych stanowisk, gdzie na czele uplasowali się przedstawiciele 
handlowi, kierownicy sprzedaży, sprzedawcy i programiści. We wcześniej przy-
toczonym raporcie P. Dziechciarz zwraca uwagę na to, iż podczas kryzysu polski 
rynek pracy przestawił się na zawody niezbędne do przetrwania firm i przeczeka-
nia trudnej sytuacji. Stanowiska generujące w dłuższym terminie wartość dodaną 
dla organizacji (np. dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi) były redukowane7.

W portalu Pracuj.pl w 2009 r. umieszczono 3625 ofert pracy skierowanych do 
działów personalnych, co stanowiło nieco ponad 2% wszystkich ofert8 (zob. tab. 4).

7 Rekrutacja w polskim internecie w 2009 roku. Raport ekspercki, www.gazetapraca.pl, 2010,  
s. 1–31.

8 Raport Rynek specjalistów w 2009 roku, www.pracuj.pl, Warszawa, 6.01.2010 r., s. 6.
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Tabela 4. Oferty pracy w 2009 r. z uwzględnieniem działu personalnego

Działy w firmach Oferty w 2009 r. Oferty w 2009 r. (%)

Dział handlowy 77 168 47,85

Dział obsługi klienta, call center 32 201 19,97

Dział technologiczny 24 356 15,10

Dział finansowy 23 956 14,85

Dział IT 23 713 14,70

Dział marketingu, PR, reklamy 7 932 4,92

Dział księgowości 7 327 4,54

Dział logistyki, spedycji, transportu 7 289 4,52

Dział produkcji 5 262 3,26

Dział personalny 3 625 2,25

Dział prawny 1 829 1,13

Dział kontroli jakości 1 463 0,91

Dział tłumaczeń 442 0,27

Źródło: raport Rynek specjalistów w 2009 roku, www.pracuj.pl [6.01.2010], s. 6.

Najwięcej ofert (prawie 1000 ogłoszeń) dla specjalistów ds. HC zamiesz-
czono w portalu Pracuj.pl w IV kwartale 2009 r. Zdecydowanie najgorszy był 
II kwartał 2009 r., który charakteryzował się spadkiem propozycji o 16% wzglę-
dem I kwartału 2009 r. W 2009 r. najłatwiej było znaleźć pracę w dziale perso-
nalnym w województwach: mazowieckim (25%), małopolskim (15%), śląskim 
(10%)9.

Analiza ofert pracy dla specjalistów ds. HC, zamieszczonych w latach 
2008––2010 w  miesięczniku „Personel i Zarządzanie”10 pokazuje, iż w 2009 r. 
nastąpił gwałtowny spadek ofert pracy o 40% w stosunku do 2008 r. W 2008 r. 
firmy poszukiwały przede wszystkim specjalistów ds. kadr i płac, dyrektorów 
personalnych oraz specjalistów ds. rekrutacji. W 2009 r. w strukturze ofert pra-
cy zabrakło specjalistów ds. rekrutacji. Szukano pracowników do obsadzenia 
stanowisk kadrowo-płacowych, ds. personalnych (w tym aspektów twardych 
i miękkich HC), menedżerskich, ds. szkoleń i rozwoju. W I połowie 2010 r. 
oferty pracy w przeważającej mierze dotyczyły spraw kadrowo-płacowych, 
ukazały się także pierwsze ogłoszenia dla rekruterów. Pojawiła się także ten-
dencja zatrudniania stażystów/praktykantów czy asystentów w dziale personal-
nym. W okresie dekoniunktury przedsiębiorstwa bacznie przypatrują się kosz-

  9 E. Flasińska, Rynek pracy powoli odrabia straty, „Vademecum HRM Pracodawcy 2010”,  
s. 37–38.

10 Personel i Zarządzanie 2008-2009 (analiza ofert pracy w okresie od stycznia 2008 r. do 
grudnia 2009 r.).
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tom (w tym także dotyczącym personelu), stąd też duże zapotrzebowanie na 
specjalistów, którzy potrafią prowadzić dokumentację personalną, dokonywać 
rozliczeń kadrowo-płacowych i sporządzać raporty z zakresu controllingu per-
sonalnego.

5. Analiza rynku wynagrodzeń specjalistów ds. HC 

Spowolnienie gospodarcze może wpływać także na zmianę systemu wynagro-
dzeń pracowników (w tym także specjalistów ds. HC). Przedsiębiorstwa podej-
mują działania oszczędnościowe, m.in. wprowadzając ograniczenia w systemie 
premiowania, nagradzania, zmniejszając dodatkowe świadczenia. Według badań 
przeprowadzonych w maju 2009 r. przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludz-
kim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trend panujący na rynku pracy 
jest zaraz po sytuacji finansowej firmy i jej polityce jednym z ważnych determi-
nant przeprowadzania zmian w systemie wynagrodzeń11.

Wyniki ogólnopolskich badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez firmę 
Sedlak & Sedlak pokazują, iż specjaliści ds. HC najwyższe wynagrodzenia uzy-
skiwali w 2009 r. w bankowości, a najniższe – w szkolnictwie (zob. wykres 1).  

Wykres 1. Wynagrodzenia brutto specjalistów ds. HC w 2009 r. według branż
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Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2009 r.,  
www.poradnik-praca.pl/rynek-pracy/zarobki-2010/zarobki-w-hr [15.09.2010].

11 I. Kubica, A. Rychwalska, Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 5, s. 74–81.
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Połowa osób zatrudnionych w działach personalnych w 2009 r. zarabiała 
w przedziale od 2300 PLN do 5000 PLN. Niezależnie od badanego stanowiska 
najwyższe wynagrodzenia w działach personalnych w 2009 r. wypłacano w wo-
jewództwie mazowieckim. Zarobki specjalisty ds. kadr i płac na Mazowszu  
(4300 PLN) były o 26% wyższe niż w Wielkopolsce (3400 PLN) oraz o 46% 
większe od wynagrodzeń w województwie kujawsko-pomorskim (2950 PLN). 

Wykres 2. Wynagrodzenia brutto specjalistów ds. HC w 2009 r. według stanowisk
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Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2009 roku, 
www.poradnik-praca.pl/rynek-pracy/zarobki-2010/zarobki-w-hr [15.09.2010].

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazały także, że najwyższe 
płace w działach personalnych w 2009 r. otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych – 
15 000 PLN, a najniższe – asystenci w dziale kadr/płac – 2500 PLN12 (zob. wykres 2).

6. Wyzwania wobec specjalistów ds. HC 
w okresie dekoniunktury

Wraz ze zmianami na rynku pracy w większości firm zmienia się rola działów 
HR. Nowe oczekiwania i priorytety ze strony zarządów dotyczą m.in. orientacji 
na koszty, nastawienia na efektywność, sprawnej komunikacji. Specjaliści ds. HC 
częściej niż do tej pory przeprowadzają zmiany systemów wynagradzania, nego-
cjują zakładowe układy zbiorowe pracy, redukują  świadczenia socjalne i dodatki, 

12 R. Kucharska-Kawalec, Zarobki w działach personalnych w 2009 roku. Ogólnopolskie 
Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w 2009 roku, www.poradnik-
praca.pl/rynek-pracy/zarobki-2010/zarobki-w-dzialach-personalnych-w-2009-roku [15.09.2010].



Alicja Winnicka-Wejs264

rezygnują z rozpoczętej rekrutacji, „zamrażają etaty”, stosują elastyczne modele 
zatrudnienia, decydują się na outsourcing funkcji personalnych, reorganizują spo-
soby planowania czasu pracy i zasobów, centralizują i poprawiają procesy bizne-
sowe HCM, badają efektywność.

Jak zauważają Joanna Narkiewicz-Tarłowska i Paweł Dziechciarz:
Rozlewający się po świecie szeroką falą kryzys zniechęca do inwestowania w ludzi, ha-

muje inicjatywy HR, blokuje budżety personalne. Pozycja departamentów personalnych jest 
zagrożona. Kryzys dla pionów HR może stać się szansą nie tylko na przetrwanie, ale na trwałe 
podniesienie znaczenia i statusu funkcji personalnej do roli strategicznego partnera organizacji. 
Warunkiem jest poprawne rozpoznanie wyzwań, które niesie ze sobą spowolnienie gospodar-
cze, i stawienie im czoła13.

Proponują specjalistom ds. HC skupienie się na 3 głównych dziedzinach: 
efektywności polityki personalnej, elastyczności i edukacji14. Okazuje się bo-
wiem, że dekoniunktura jest czasem próby dla wielu przedsiębiorstw, a przede 
wszystkim dla specjalistów ds. HC, którzy muszą podejmować różnorodne dzia-
łania przy zmniejszonych środkach pieniężnych wydatkowanych na pozyskiwa-
nie i utrzymywanie pracowników w firmie (tzw. dezinwestycje w kapitał ludzki 
organizacji)15.

Wyniki badania „Wyzwania HR w 2010 roku” portalu Pracuj.pl i Interaktyw-
nego Instytutu Badań Rynkowych wskazały najważniejsze zadania stojące przed 
pracownikami działów personalnych w sytuacji zwolnień: jasne i rzetelne komu-
nikowanie o zmianach, motywowanie pracowników, którzy nadal pracują, budo-
wanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy mimo konieczności redukcji 
zatrudnienia (employer branding), opracowanie programu ochronnego (outplace-
ment) jako wsparcia dla zwalnianego pracownika udzielanego przez dotychcza-
sowego pracodawcę, zaplanowanie i przeprowadzenie redukcji zatrudnienia od 
strony administracyjnej16. Zadania z tej dziedziny wymagają od specjalistów ds. 
HC wysokich kompetencji miękkich, zwłaszcza komunikacyjnych.

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją pracownicy działów per-
sonalnych w okresie dekoniunktury, jest także wsparcie rozwoju zawodowego 
pracowników mimo redukcji budżetów przeznaczonych na szkolenia. Ponadto 
należą do nich: obserwacja rynku pracy i wykorzystanie sytuacji rynkowej jako 
okazji do zatrudnienia najlepszych fachowców, praca w warunkach ograniczo-
nych zasobów ludzkich (np. wykonywanie zadań HR dotychczas zlecanych fir-

13 J. Narkiewicz-Tarłowska, P. Dziechciarz, Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 5, s. 15.

14 Tamże, s. 15−22.
15 Zob. A. Lipka, Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
16 A. Wojtaś-Jakubowska, E. Flasińska, M. Trojan-Stelmach, Wyzwania HR w 2010 roku. 

Raport portalu Pracuj.pl, Grupa Pracuj Sp. z o.o., Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, 
Warszawa 2009, s. 9.
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mie zewnętrznej, takich jak headhunting, organizacja assessment centres)17. Cy-
towane badania pokazują, iż rekrutacja, motywowanie i szkolenie pracowników, 
budowanie wizerunku pracodawcy to zadania także na czas „pokryzysowy”. Co 
ciekawe, w grupie tej znalazły się także zadania dotyczące zastosowania nowo-
czesnych technologii i rozwiązań organizacji pracy (np. praca zdalna) czy wy-
korzystywania nowoczesnych technologii w rekrutacji (np. internetu, materiałów 
cyfrowych)18. Bowiem coraz częściej specjaliści ds. HC logują się w popularnych 
biznesowych serwisach internetowych, prowadzą wirtualne czaty, umieszczają 
informacje w korporacyjnym intranecie bądź na internetowym blogu. Wymaga 
się od nich wysokich umiejętności technicznych w zakresie użytkowania narzędzi 
informatycznych.

7. Podsumowanie

Rynek specjalistów ds. HC w okresie dekoniunktury jest rynkiem kurczącym 
się. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing zadań HR, zlecając je 
m.in. HR Shared Service Center. Jest to także rynek rozwijający się, czego do-
wodem są nowe specjalności/zawody ujęte w aktualnej klasyfikacji (np. doradca  
EURES, lider klubu pracy, broker edukacyjny). Cały czas poszukiwani są specja-
liści kadrowo-płacowi. Wobec wyzwań związanych ze spowolnieniem gospodar-
czym, jakie stoją przed działami personalnymi, cenni są specjaliści o kompeten-
cjach miękkich (np. w zakresie komunikowania się) i twardych (np. w zakresie 
użytkowania narzędzi informatycznych). 
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Streszczenie. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnienia ekonomii feministycznej, któ-
re z tak dużym trudem podejmują kręgi naukowe w Polsce. Jest ono niedoceniane przez naukow-
ców, choć można je uznać za jeden z kluczowych problemów badawczych dzisiejszej ekonomii 
i wykorzystać do badań nad współczesnym kryzysem ekonomicznym. 
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miczny

1. Wprowadzenie

Ekonomia feministyczna nie jest pojęciem, które ma ugruntowaną pozycję 
w polskich naukach ekonomicznych. Zaryzykować można wręcz stwierdzenie, iż 
znaczna część badaczy nie zna go. Co więcej, dla niektórych naukowców może 
być wręcz pojęciem podejrzanym, a o takie przypuszczenia nietrudno, jeśli wziąć 
pod uwagę powszechnie panujące stereotypowe (negatywne) postrzeganie same-
go feminizmu w polskim społeczeństwie1.

1 Według polskich stereotypów feministki to kobiety: „agresywne”, „zajadłe”, „ideologiczne”, 
„banda wariatek”; w wersjach bardziej obrazowych: „babochłopy z włosami na nogach”, „sfrustro-
wane baby z brodami, które najchętniej wykastrowałyby wszystkich mężczyzn” lub też „żeńska 
odmiana szowinistycznej świni z szeregiem kompleksów i złych doświadczeń z płcią przeciwną” 
bądź „feminazistki” i „nazigirl”.



Łukasz Wawrowski268

Mając na względzie powyższy stan rzeczy, główny cel prezentowanego opra-
cowania stanowi przybliżenie istoty ekonomii feministycznej. Do jednego z ce-
lów szczegółowych należy odpowiedź na pytania, czy jest ona potrzebna oraz 
w jakim stopniu możną ją wykorzystać do analizy jednego z najbardziej charakte-
rystycznych przedmiotów badawczych w ekonomii ostatnich lat, tzn. współczes- 
nego kryzysu ekonomicznego.

Wskazując na metodologiczne założenia pracy, trzeba zaznaczyć, iż autor nie 
jest ani ekonomistą z wykształcenia – tym samym podmiotem badawczym ekono-
mii2, ani kobietą, czyli bezpośrednim przedmiotem zainteresowania feminizmu3. 
Praca powinna być potraktowana zatem jako próba interdyscyplinarnego podej-
ścia do zagadnienia w ramach szeroko rozumianych nauk społecznych i między-
planetarnego pojednania4.

Przyjęta konstrukcja pracy opiera się na kolejnych logicznie powiązanych 
pytaniach i odpowiedziach, które pozwolą ukazać zamierzone aspekty ekonomii 
feministycznej.

2. Co to takiego ekonomia feministyczna?

W najprostszym ujęciu ekonomia feministyczna to próba przeniesienia fe-
ministycznej perspektywy postrzegania rzeczywistości do nauki, jaką jest eko-
nomia. Innymi słowy, poddaje ona krytyce dotychczasową ekonomię pod kątem 
feminizmu. Taki sposób definiowania z oczywistych względów nie spełnia jednak 
podstawowych warunków metodologicznych. Konieczne okazuje się zatem szer-
sze odniesienie do obu zawartych w analizowanym pojęciu terminów, co nie jest 
jednak zadaniem prostym, mając na względzie ich różnorodność.

Po pierwsze, punktem wyjścia definiowania ekonomii feministycznej musi 
być podanie definicji samej ekonomii. Jej postrzeganie stanowi bowiem punkt 
wyjścia określenia, czym na jej tle wyróżnia się ekonomia feministyczna. Przyj-

2 Autor, będący z wykształcenia doktorem nauk humanistycznych z zakresu nauki o polityce, 
w swych badaniach zajmuje się zwłaszcza problematyką udziału kobiet w polityce. Zob. np.  
Ł. Wawrowski, Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji 
kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007.

3 Przynajmniej tego feminizmu w wąskim rozumieniu, jako ideologii i ruchu ukierunkowa-
nego na poprawę sytuacji kobiet. Należy mieć jednak na względzie, iż szerokie ujęcie feminizmu 
oznacza ogólne dążenie do równości płci, a więc nie tyko poprawę sytuacji kobiet w stosunku do 
mężczyzn, ale także zwrócenie uwagi na te dziedziny, w których mężczyźni powinni być uznani za 
stronę dyskryminowaną.

4 Nawiazanie do (kontrowersyjnej wprawdzie) konwencji, którą zaproponował John Gray 
w książce Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus.
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muje się, iż ekonomia to nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospo-
darujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać5. Postrzega się ją jako 
naukę w sensie instytucjonalnym (dyscyplinę wykładaną i badaną w określonych 
strukturach akademickich), funkcjonalnym (ogół czynności badawczych podej-
mowanych przez uczonych) i treściowym (efekt prowadzonych prac naukowych). 
Analogiczne zróżnicowanie dotyczyć będzie także ekonomii feministycznej.

Ekonomia jest nauką obejmującą szeroki zakres zagadnień. Powszechnie 
dzieli się ją na mikroekonomię (zajmującą się szczegółowymi badaniami indy-
widualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów) oraz makroekonomię 
(kładącą nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całości)6. 
Ekonomia feministyczna początkowo  skupiała się głównie na zagadnieniach mi-
kroekonomicznych, później – również  makroekonomicznych.

W historii myśli ekonomicznej wyróżnić należy szereg mniej lub bardziej 
znaczących szkół/nurtów/teorii, które w zależności od podmiotu oceniającego 
były i są różnie postrzegane. Ekonomia feministyczna oparła się głównie na neo-
klasycznej teorii ekonomii, która jest utożsamiana z ekonomią głównego nurtu7. 
Ponadto krytyka feministyczna uwzględniana jest również – aczkolwiek w mniej-
szym stopniu – także w innych działach ekonomii: zwłaszcza w neomarksistow-
skim nurcie ekonomii radykalnej (Nancy Folbre, Heidi Hartmann), instytucjo-
nalnej (Ann Jennings) czy  ekologicznej (Hilkke Pietila, Marilyn Waring, Julie 
Nelson czy Mary Mellor)8.

Po drugie, trudności rodzi również sam aspekt feministyczny ze względu na 
różnorodność zjawiska feminizmu. Niewątpliwie feminizm należy traktować jako 
najpopularniejszą i kluczową kategorię służącą do określania zjawisk związanych 
z działaniami kobiet na rzecz równouprawnienia. Termin ten w znaczeniu ruchu 
na rzecz praw kobiet został ukuty w 1872 r. przez Aleksandra Dumasa młodszego 
w broszurze L’homme – femme9, jednakże nie od razu znalazł się w powszech-
nym użyciu. Ówcześnie dla określenia powyższego zjawiska używano pojęcia 
„emancypacja kobiet”, które w encyklopedii z 1861 r. definiowane było jako 

5 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1997, s. 29.

6 Tamże, s. 46.
7 S. Gustafsson, Neoklasyczna ekonomia feministyczna: garść przykładów, w: Ekonomia 

i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantenga, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 46.

8 E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Feministyczny słownik pojęć z ekonomii, 
Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, s. 10, www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0064fem_
slownik_ekonomia.pdf [1.09.2010].

9 Na podstawie hasła „Feminizm”, The Encyclopedia Americana, Americana Corporation, 
New York – Chicago 1936, t. 11, s. 107; hasło „Feminizm”, Wielka ilustrowana encyklopedia po-
wszechna, Wydawnictwo Gutenberga, Kraków ok. 1932 (brak daty wydania, data przybliżona na 
podstawie zawartości hasła „Polska” – przyp. Ł.W.), t. V, s. 39.
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„niezupełnie bezzasadne” domaganie się zrównania praw kobiecych i męskich10. 
Stosowano również pojęcie „ruch kobiecy”11. Obecnie trudno mówić o jakiejś 
jednej definicji, gdyż już od dawna nie ma jednego feminizmu12. Według Marii 
Ciechomskiej najbardziej pojemny jest termin Ann Snitow, który za jego istotę 
uznaje konflikt między potrzebą bycia kobietą a potrzebą posiadania tożsamości 
niezdeterminowanej wyłącznie płcią13. Nie rozstrzyga ona jednak, czy określa on 
bardziej samą ideologię, czy raczej strategię działania. Spośród innych defini-
cji przytaczanych w literaturze feminizm rozumiany jest jako ruch społeczny na 
rzecz praw kobiet, i związanych z nim idei14.

Reasumując, próbując jednoznacznie zdefiniować pojęcie „ekonomii femi-
nistycznej”, przyjąć można, iż jest to dyscyplina ekonomii, która wprowadziła 
pojęcie płci społeczno-kulturowej (gender)15. Stanowi transdyscyplinarną wiedzę, 
czerpiącą z feministycznej krytyki i rewizji ekonomii16. A zatem, posługując się 
dorobkiem feministycznej krytyki filozofii, kwestionuje ona zarówno sposób gro-
madzenia wiedzy w ekonomii, jak również i to, kto jest „mówiącym podmiotem” 
naukowego dyskursu ekonomicznego oraz za pomocą jakich założeń i narzędzi 
konceptualnych ten dyskurs powstaje i jak ujmuje bądź pomija kobiety i ich wkład 
w zabezpieczaniu potrzeb i wytwarzaniu majątku17. 

3. Kiedy pojawiła się ekonomia feministyczna?

Ekonomia feministyczna jest zjawiskiem relatywnie młodym. Wynika to 
z faktu, iż dopiero w latach 60. XX w. na Zachodzie pojawiać zaczęły się (wsku-
tek tzw. drugiej fali feminizmu) dyscypliny określane jako studia kobiece (wo-
men’s studies), studia z zakresu płci kulturowej (gender studies) lub feminologia. 
Przyjmując kobiecą perspektywę w nauczaniu oraz w badaniach, zajmowały się 

10 Encyklopedyja powszechna, S. Orgelbrand Księgarz i Typograf, Warszawa 1861, t. VIII,  
s. 269. Co ciekawe, jako przykład owych działań wymieniony jest „bloomerism”, czyli moda noszenia 
spodni przez kobiety, po której „już zgoła ślad nie pozostał” (szerzej zob. hasło „bloomerism”, 
Encyklopedyja powszechna, S. Orgelbrand Księgarz i Typograf, Warszawa 1860, t. VIII, s. 777).

11 D.J. Curran, C.M. Renzetti, Women, Men and Society, Allyn and Bacon, Boston 1995, s. 489.
12 J. Podgórska, Feministki: czy jest o co palić staniki?, „Polityka”, 2000, nr 32, s. 5.
13 M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Wydawnictwo Brama, Poznań 1996, s. 1.
14 Taką definicję przytacza m.in. Kazimierz Ślęczka (zob. K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie 

i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1999, s. 10) 
oraz Władysław Kopaliński (zob. W. Kopaliński, Encyklopedia „drugiej płci”, Oficyna Wydawnicza 
Rytm, Warszawa 1993, s. 625).

15 Ekonomia feministyczna, w: Encyklopedia zarządzania, www.mfiles.pl/pl/index.php/
Ekonomia_feministyczna [1.09.2010].

16 E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, dz. cyt., s. 10.
17 Tamże.
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zagadnieniami dotychczas pomijanymi, a także przeprowadzały feministyczną 
krytykę nauki, która polegała na zakwestionowaniu i skorygowaniu męskiej per-
spektywy w ocenie świata18.

Przejawem takiego krytycznego spojrzenia na dotychczasowy sposób upra-
wiania nauki stała się również próba uwzględniania feministycznej perspektywy 
w ekonomii. Pewien problem z jednoznacznym ukazaniem historii tego typu ba-
dań rodzi kwestia, czy każdorazowe branie pod uwagę sytuacji kobiet w pracach 
ekonomicznych można zaliczyć do ekonomii feministycznej, czy też musi temu 
towarzyszyć świadomość i celowość negowania dotychczasowego męskiego sta-
tusu ekonomii. Mając na względzie powyższy dylemat, wskazać należy z jednej 
strony, iż – jak pisze Siv Gustafsson – pionierami rozszerzania neoklasycznej teo-
rii ekonomii na badania nad sytuacją kobiet byli Gary Becker i Jacob Mincer19. 
Świadoma i celowa feministyczna krytyka ekonomii zaczęła się bujnie rozwijać 
dopiero w latach 80. XX w.20 Wtedy w pracach ekonomicznych pojawiła się kate-
goria płci społeczno-kulturowej (gender) jako opozycja w stosunku do płci biolo-
gicznej (sex). Kluczowe dla rozwoju ekonomii feministycznej okazały się lata 90. 
W 1990 r. zostało powołane International Association for Feminist Economics21, 
a w 1994 r. czasopismo „Feminist Economics”22, stanowiące wpływowe forum 
wymiany i propagowania myśli feministycznej w ekonomii.

4. Ekonomia feministyczna jako twór realny  
czy tylko na papierze?

Ekonomia feministyczna powstała i ukształtowała się na Zachodzie. Mając na 
względzie ukazane na początku pracy wątpliwości dotyczące zakorzenienia eko-
nomii feministycznej w Polsce, pojawia się pytanie, czy rzeczywiście występuje 
ona w polskiej nauce.

Z powodu odmiennej sytuacji społeczno-politycznej rozwój feminizmu 
i studiów kobiecych w Polsce przebiegał inaczej niż na Zachodzie. Niedemo-
kratyczny reżim polityczny PRL skutecznie uniemożliwiał zarówno swobodny 
dyskurs polityczny i naukowy, jak i wymianę poglądów ze światem zachodnim.  
Dopiero przemiany demokratyczne z przełomu lat 80. i 90. umożliwiły przy-

18 Zob. E. Gontarczyk, Rozwój studiów feministycznych – tworzenie zasad metodologicznych,  
w: Płeć, kobieta feminizm, red. Z. Gorczyńska, S. Kruszyńska, I. Zakidalska, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 62.

19 Siv Gustafsson, dz. cyt., s. 44.
20 E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, dz. cyt., s. 10.
21 Zob. www.iaffe.org.
22 Zob. www.feministeconomics.org.
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jęcie koncepcji tworzonych na Zachodzie na polskim gruncie. O ile feminizm 
w ciągu ostatnich 20 lat zdążył już w istotny sposób wpisać się w rzeczywistość  
III RP, o tyle w polskiej nauce można odnieść wrażenie, iż ekonomia femini-
styczna to raczej twór jedynie na papierze, a nie realnie istniejące zjawisko. Choć 
akurat określenie „na papierze” nie jest zbyt szczęśliwe, gdyż liczba tradycyj-
nych, papierowych publikacji w tym zakresie jest nieznaczna. Najbardziej roz-
powszechniona praca to „Ekonomia i płeć”, która – jak można przeczytać we 
wstępie – „ma stanowić wprowadzenie do studiów nad społeczno-kulturową toż-
samością płci (gender studies) w ekonomii”, a jej powodem opublikowania jest 
„rozczarowanie obecnym programem nauczania” oraz fakt, iż „kobiety są zwy-
czajnie nieobecne jako podmiot studiów ekonomicznych i nie ma ich w tradycyj-
nych podręcznikach do ekonomii”23. Zdecydowanie więcej opracowań znajduje 
się w Internecie. Jednak firmują je środowiska feministyczne, a nie tradycyjne 
ośrodki myśli ekonomicznej, a poza tym forma elektroniczna nadal postrzegana 
jest jako mniej wartościowa w stosunku do tradycyjnego wydania książkowego.

Trudno również szukać ekonomii feministycznej jako przedmiotu wykłada-
nego na tradycyjnych kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, finan-
se i rachunkowość oraz zarządzanie24. Można ją studiować natomiast na kursach 
genderowych. Przykładem może być seminarium „Feministyczna ekonomia” re-
alizowane przez dr inż. Zofię Łapniewską w ramach Podyplomowych Studiów 
nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci na Uniwersytecie Warszawskim25. 
Nie zmienia to jednak faktu, iż ekonomia feministyczna nie jest przedmiotem 
szczególnego zainteresowania nawet na polskich studiach genderowych, które 
koncentrują się głównie nad badaniami nad kulturą26.

O niewielkim osadzeniu w polskich realiach ekonomii feministycznej chyba 
najdobitniej świadczy fakt, iż w Wikipedii nie występuje ona wśród zagadnień 
z zakresu ekonomii27 (inaczej niż w wersji angielskiej28). Abstrahując od sporu 
dotyczącego (nie)naukowego charakteru owego źródła wiedzy, zgodzić się na-
leży z poglądem, iż jest ona doskonałym odzwierciedleniem współczesnej rze-
czywistości i egzemplifikacją powiedzenia, że „jak czegoś nie ma w Internecie, 
to nie istnieje”.

23 Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A. G. Dijkstra, J. Plan-
tenga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 14.

24 Dodać można, iż stan taki nie jest tylko specyfiką ekonomii. Także w politologii feministyczna 
problematyka nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnym kanonie nauczania.

25 Zob. www.gender.uw.edu.pl/studies/28.z.3.
26 M. Skóra, W poszukiwaniu nowej jakości: gender i queer studies wobec dyscyplin ekono-

micznych, „InterAlia – pismo poświęcone studiom queer”, 2010, nr 5, s. 11, www.interalia.org.pl/
index_pdf.php?lang=pl&klucz=&produkt=1276086315-596 [30.08.2010].

27 Zob. www.pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Przegl%C4%85d_zagad 
nie%C5%84_z_zakresu_ekonomii [1.09.2010].

28 Zob. www.en.wikipedia.org/wiki/Feminist_economics [1.09.2010].
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Zatem okazuje się prawdą, że w polskich realiach ekonomia feministyczna, 
rozumiana w sensie instytucjonalnym, funkcjonalnym oraz treściowym, nie jest 
nauką rozwiniętą. Uprawia ją niewielkie grono badaczy (choć chyba lepsze bę-
dzie określenie badaczek) i jeszcze nie trafiła do głównego kanonu nauk.

5. W czym przejawia się dominacja męskiego  
punktu widzenia w ekonomii?

Ekonomia feministyczna jest odpowiedzią na dominującą męską perspekty-
wę w ekonomii. Pojawia się zatem pytanie, w czym przejawia się męski punkt 
widzenia.

Po pierwsze, wskazać należy na specyfikę podmiotu badawczego w naukach 
ekonomicznych. Nietrudno udowodnić, iż mężczyźni stanowią znaczną większość 
wśród ekonomistów: zarówno wśród pracowników naukowych29, jak i specjalistów 
czy nawet laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii30. Taka sytuacja to 
oczywiście nie tylko polska specyfika i dotyczy nie tylko ekonomii, ale także innych 
dziedzin. Dobrą ilustracją istniejącego stanu rzeczy w historii myśli ekonomicznej 
jest fakt, iż Mark Blaug w swoich 2 książkach prezentujących 100 sławnych eko-
nomistów przed Johnem Meynardem Keynesem oraz 100 publikujących po nim 
wyróżnia tylko 3 kobiety: Różę Luksemburg, Joan Robinson i Irmę Adelman31. 

Po drugie, dominacja męskiej perspektywy przejawia się także na poziomie 
przedmiotu badawczego. Jak pisze Maria Skóra:

androcentryzm generuje uprzedzenia już na poziomie doboru problematyki badawczej, założeń 
teoretycznych i doboru badanych zmiennych, jak i nie wyklucza ich przy formułowaniu wnio-
sków finalnych i budowania wizji świata32. 

Innymi słowy, klasyczna ekonomia nie uwzględnia różnic pomiędzy kobieta-
mi i mężczyznami, traktując wszystkich jednakowo, przy czym owo „jednakowo” 
oznacza „jak mężczyzn”. Dla Adama Smitha, Karola Marksa i Johna Meynarda 
Keynesa robotnik, przedsiębiorca czy kapitalista to mężczyzna33. 

29 Dla porządku dodać jednak należy, iż w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu na czele 3 kluczowych katedr z zakresu nauk ekonomicznych stoją 
kobiety (Katedra Ekonomii, Katedra Finansów i Bankowości, Katedra Rachunkowości i Finansów 
Przedsiębiorstw).

30 Nie zmienia tego nawet przyznanie owej nagrody w 2009 r. Elinor Ostrom, gdyż jest to 
jedyna kobieta w tym gronie.

31 S. Gustafsson, dz. cyt., s. 46.
32 M. Skóra, dz. cyt., s. 2–3.
33 E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, dz. cyt., s. 10.



Łukasz Wawrowski274

Nie można mówić, iż dominacja mężczyzn na poziomie podmiotu badaw-
czego musi przełożyć się na dominację androcentryzmu na poziomie przed-
miotu badawczego, niemniej taka zależność jest duża. Innymi słowy,  nie-
uwzględnianie perspektywy kobiecej w badaniach ekonomicznych w dużej 
mierze wynika z braku kobiet wśród osób uprawiających ową dyscyplinę. 
Wpisuje się to zatem w ogólną sytuację w nauce i życiu publicznym, bowiem, 
jak często się podkreśla, o historii kobiet mówi się, że napisano ją białym atra-
mentem –  niewidocznym34. Dzieje kobiet nie stały się do tej pory częścią 
historii ogólnej, która wciąż mówi przede wszystkim o mężczyznach i przez 
nich jest przedstawiana. Stąd na gruncie języka angielskiego popularne jest 
przeciwstawianie określenia history określeniem herstory, co ma wskazywać 
na ów żeński komponent.

6. Czym zajmuje się ekonomia feministyczna?

W najprostszym ujęciu krytykuje dotychczasowy sposób uprawiania ekono-
mii, który przyjmuje męski punkt widzenia i nie uwzględnia odmienności sytuacji 
kobiet. Proponuje w zamian, by brać pod uwagę dotychczasową perspektywę mę-
ską, jak i wcześniej pomijaną żeńską. Owa krytyka realizowana może być w dwo-
jaki sposób35:

 – poprzez obalenie dotychczasowej wiedzy ekonomicznej i zastąpienie jej 
nową wiedzą opierającą się na postulatach feministycznych,

 – poprzez włączenie perspektywy feministycznej do dotychczasowego spo-
sobu uprawiania ekonomii.

Stanowiska te charakteryzują się różnym stopniem radykalizmu i ingeren-
cji w dotychczasową naukę. W skrajnym przypadku ekonomia feministyczna 
postuluje przekreślenie wytworzonego na przestrzeni wieków dorobku, w ła-
godniejszym wariancie wnioskuje o uwzględnienie kobiecej perspektywy  
w badaniach.

34 A. Górnicka-Boratyńska, Sufrażystki – bojowniczki, skandalistki, „Wysokie Obcasy” 1999,   
nr 30, s. 29.

35 Podobny tok myślenia, odwołujący się do prac Diane Elson, ukazany jest w Feministycznym 
słowniku pojęć z ekonomii (E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, dz. cyt. s. 11). Jednak 
S. Gustafsson wskazuje w swej pracy już na 3 odmienne stanowiska (S. Gustafsson, dz. cyt., s. 44):  
(1) obalenie dotychczasowej teorii neoklasycznej i stworzenie nowej alternatywnej ekonomii fe-
ministycznej; (2) zastosowanie feministycznej perspektywy w istniejącej teorii ekonomicznej, co 
przyniesie widoczne rezultaty w sferze politycznej; (3) ekonomia feministyczna udoskonali neo-
klasyczną teorię, usuwając z niej męskie uprzedzenia, a tym samym odkryje mechanizmy, dzięki 
którym gospodarka jako całość będzie lepiej i wydajniej funkcjonowała.
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Feministyczne postulaty muszą być uwzględnione równolegle na wszystkich 
poziomach ekonomii jako nauki, czyli w dziedzinie wiedzy opisowej, teoretycz-
nej, a także na poziomie metodologii (choć w tym ostatnim przypadku, zdaniem 
autora, jest to bardziej kontrowersyjne). 

Wdrażanie postulatów feministycznych w ekonomii na poziomie wiedzy opi-
sowej powinno przejawiać się przede wszystkim tym, aby wszelki gromadzony 
i przetwarzany materiał empiryczny uwzględniał kategorię płci. Jednostki ludzkie 
nie mogą być traktowane jako jedna kategoria, lecz muszą być różnicowane ze 
względu na płeć. Ma to ukazać, iż określone typy zachowań różnią się natęże-
niem u kobiet i mężczyzn. Przykładowo, nie można mówić o bezrobociu jako 
takim, tylko o bezrobociu wśród kobiet i mężczyzn, gdyż w obu przypadkach 
skala zjawiska i powody jego występowania są różne. Konieczność segregowania 
danych ze względu na płeć jest jednym z fundamentalnych narzędzi stosowanych 
we współczesnej strategii działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, czyli stra-
tegii gender mainstreaming36.

Uwzględnianie postulatów feministycznych na poziomie wiedzy teoretycz-
nej przejawiać powinno się przede wszystkim w podejmowaniu zagadnień, które 
są ważne z perspektywy sytuacji nie tylko mężczyzn, ale również kobiet (m.in. 
podział pracy w rodzinie, tzw. nieodpłatna praca, nierówności na rynku pracy, 
feminizacja biedy, konsekwencje funkcji reprodukcyjnych kobiet dla ich sytuacji 
na rynku pracy), a także w braniu pod uwagę we wszystkich tworzonych koncep-
cjach zróżnicowania jednostek ze względu na płeć. 

Bardziej kontrowersyjna wydaje się kwestia, na ile ekonomia feministyczna 
wymaga zmian w zakresie dotychczasowej metodologii badań ekonomicznych. 
Innymi słowy, czy konieczne jest utworzenie nowej feministycznej metodologii 
badań ekonomicznych, czy wystarczy uwzględnianie zróżnicowania ze względu 
na płeć na poziomie przedmiotu badawczego w trakcie powstawania wiedzy opi-
sowej i teoretycznej? Wydaje się, że ogólna metodologia jest na tyle uniwersalna, 
iż z powodzeniem można ją zastosować w poszerzonym o perspektywę femini-
styczną paradygmacie badawczym.

7. Co może wnieść ekonomia feministyczna  
w czasie kryzysu ekonomicznego?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy się najpierw zastanowić nad 
kwestią, po co jest nauka i ekonomia jako taka? Przyjmując za punkt wyjścia 

36 Zob. Ł. Wawrowski, dz. cyt., s. 324.
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jedną z popularnych koncepcji funkcji nauki, można wskazać, iż do jej zadań na-
leży przede wszystkim opis rzeczywistości, a następnie jej wyjaśnienie, wskaza-
nie perspektyw rozwoju oraz sposobów zmieniania rzeczywistości na podstawie 
określonego systemu wartości (zob. tab. 1).

Tabela 1. Wiedza opisowa i teoretyczna przez pryzmat funkcji nauki i zakresu badań

Funkcja nauki Obszar badań Pytanie badawcze Status rozważań

Deskryptywna identyfikacja stanu 
rzeczy

Jaka jest rzeczywistość? wiedza opisowa

Eksplanacyjna identyfikacja przyczyn 
zjawiska

Dlaczego tak jest? wiedza teoretyczna

Prognostyczna identyfikacja przyszłości 
zjawiska

Jak będzie?

Instrumentalna identyfikacja metod 
działania

Kto i co ma robić?

Aksjologiczna identyfikacja celów Do jakich celów dążyć?

Źródło: opracowanie własne.

Przyjmując jako przedmiot badań kryzys ekonomiczny, ekonomia powinna za-
tem najpierw owo zjawisko opisać (funkcja deskryptywna), następnie wyjaśnić jego 
przyczyny (funkcja eksplanacyjna), ukazać potencjalne kierunki rozwoju (funkcja 
prognostyczna) oraz wskazać instrumenty, jakie należy zastosować, aby przeciw-
działać jego nawrotom (funkcja instrumentalna) w ramach przyjętego sposobu po-
strzegania rzeczywistości (funkcja aksjologiczna). Niewątpliwie instrumentalna 
funkcja ekonomii ma charakter najbardziej pragmatyczny, niemniej nie może być 
ona realizowana bez uwzględnienia poprzedzających funkcji. Pojawia się pytanie, 
na ile nauka jest w stanie zrealizować wyróżnione funkcje. Do tej pory nie udało się 
wyeliminować występowania kryzysu ekonomicznego, co prowadzi do konkluzji, 
iż nauki ekonomiczne nie wypracowały skutecznych instrumentów mogących jemu 
przeciwdziałać. Przyczyna tego leży w niepełnej realizacji funkcji nauki oraz braku 
zgody co do celów, jakie powinny być osiągane na poziomie funkcji aksjologicznej.

Na tym etapie pojawia się możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego 
w ekonomii feministycznej. Naiwnością jest myślenie, że przyjęcie perspektywy 
feministycznej w ekonomii rozwiąże całkowicie opisane problemy. Na pewno 
nie jest ona panaceum na wszystkie bolączki. Jednak, skoro tradycyjna ekonomia 
zawodzi, to może warto poszukać nowej perspektywy? Takiej, która uwzględnia 
w swoich teoriach i badaniach sytuację całej populacji, a nie tylko męskiej połowy. 
Zgodnie z typologizacją funkcji nauki punkt wyjścia wszelkiej działalności badaw-
czej (w tym także budowania teorii i określania instrumentów w celu zmieniania 
rzeczywistości) stanowi opis. Ekonomia feministyczna wyraźnie wskazuje, iż tra-
dycyjna ekonomia (nieuwzględniająca odmienności sytuacji kobiet i mężczyzn) 
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nie jest w stanie wiernie opisać rzeczywistości (w której owe różnice występują).  
W konsekwencji wyniki badań odzwierciedlają jedynie męski świat, podczas gdy 
ten rzeczywisty składa się również z komponentu żeńskiego. Przyjęcie feministycz-
nej perspektywy umożliwi opisanie świata takim, jakim jest on faktycznie, co bę-
dzie stanowiło podstawę prawidłowego realizowania pozostałych funkcji nauki.

Jak pisze Gustafsson: 
Ekonomia neoklasyczna, koncentrując się na rynkowej, a więc związanej z kryterium opłacal-
ności, analizie zmian w cenach i dochodach, nie jest w stanie przedstawić nam długookresowej 
wizji zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Skorzystanie z narzędzi ekonomii neoklasycznej 
przy jednoczesnym uświadomieniu sobie społeczno-kulturowych uwarunkowań płci daje nam 
argument przemawiający za reformami, które doprowadzą do stworzenia społeczeństwa wydaj-
niejszego pod względem ekonomicznym, a jednocześnie bliższego feministycznej wizji37.

8. Podsumowanie

W podsumowaniu nadszedł czas na zadanie ostatniego kluczowego pytania: 
Czy ekonomia feministyczna jest potrzebna?

Poszukiwanie odpowiedzi należy zacząć od przypomnienia powodów po-
jawienia się ekonomii feministycznej. Punktem wyjścia będzie stwierdzenie, iż 
jej przyczyną powstania było nieuwzględnianie w tradycyjnej ekonomii kobie-
cej perspektywy. Ową kobiecą perspektywę rozumieć można w dwojaki sposób.  
Z jednej strony, chodzi o fakt, iż naukę uprawiają głównie mężczyźni. Z drugiej 
strony, opisując zjawiska ekonomiczne, nie uwzględnia się odmienności sytuacji 
kobiet i mężczyzn. Innymi słowy, tradycyjna ekonomia, nie rozróżniając ludzi ze 
względu na płeć, i zajmując się człowiekiem „jako takim”, tak naprawdę przyj-
muje męski punkt widzenia. Jednak rzeczywistość społeczna, kulturowa, poli-
tyczna i ekonomiczna składa się również z aspektu kobiecego, dlatego wydaje się 
uzasadnione, aby naukowy ogląd świata uwzględniał ów komponent, co realizuje 
ekonomia feministyczna.

A zatem, czy ekonomia feministyczna jest potrzebna? Zdaniem autora i tak, 
i nie... Tak, jeśli chodzi o konieczność uwzględniania w ekonomicznych bada-
niach odmienności sytuacji kobiet i mężczyzn. Nie, gdy ma się na myśli koniecz-
ność tworzenia osobnej subdycypliny w naukach ekonomicznych. Takie działanie 
nieuchronnie prowadzi bowiem do wytworzenia dwóch równoległych nauk: mę-
skiej (w obrębie nauk tradycyjnych) i kobiecej (w obrębie ekonomii feministycz-
nej), co finalnie oznacza kultywowanie dotychczasowego braku równości. Celem 
powinno być natomiast włączenie postulowanej przez ekonomię feministyczną 
perspektywy kobiecej do głównego nurtu nauk ekonomicznych i rozwijanie jed-

37 S. Gustafsson, dz. cyt., s. 47.
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nej nauki, która na równi uwzględnia kobiety i mężczyzn jako podmioty uczestni-
czące w ekonomicznych procesach. Taki postulat dotyczy nie tylko ekonomii, ale 
wszystkich dyscyplin nauki. Ponadto wpisuje się on w lansowaną od kilkunastu 
lat strategię równouprawnienia – gender mainstreaming.

Reasumując, należy dążyć do tego, aby postulowana przez ekonomię femi-
nistyczną perspektywa badawcza włączona została do głównego nurtu badań 
ekonomicznych. Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne 
zarówno dla tych z „Marsa”, jak i tych z „Wenus”...
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Streszczenie. Tak jak nieustannie podlega przeobrażeniom otaczająca nas rzeczywistość, zmie-
nia się świat biznesu, tak również płeć pracownika zaczyna być postrzegana w innym świetle niż do 
niedawna zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Coraz częściej postuluje się zerwanie 
z dotychczasowymi stereotypami na temat różnicy płci. Opracowanie ma na celu przybliżenie proble-
matyki dotyczącej tego, jak współczesne organizacje porządku publicznego, w tym straż graniczna, 
odnoszą się do roli kobiety i mężczyzny w dość „niekobiecej” (według obowiązujących stereotypów) 
branży oraz na ile obecny rynek pracy jest nowoczesny i potrafi sprostać nowym wyzwaniom.

Słowa kluczowe: kryzys, płeć, organizacje porządku publicznego

1. Kobiety w mundurze w Polsce i innych krajach

Kobiety w polskim wojsku formalnie pojawiły się już w czasie II wojny 
światowej. Początkowo zatrudniane w służbach mundurowych panie można było 
spotkać prawie wyłącznie na stanowiskach lekarzy, farmaceutek, stomatologów, 
psychologów i pielęgniarek. Od kilku lat powierza się im również inne zadania. 
Odsetek kobiet w poszczególnych formacjach mundurowych ciągle wzrasta, 
gdyż nie ma w tej chwili ograniczeń co do stanowisk, które mogą one zajmować1.  

1 Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, raport w materiałach z konferencji 
zorganizowanej 5.03.2008 r. przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie pod patronatem 
Prezydenta RP, www.kobiety.pl [06.08.2010]; także A. Dębska, Kobieta w mundurze, czyli nowa 
jakość w systemie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 39.
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Z danych zawartych w raporcie Bożeny Szubińskiej wynika, że w Siłach Zbroj-
nych RP kobiety służą od 1988 r. 

Według stanu z 1.01.2010 r. zawodową służbę w Siłach Zbrojnych RP pełniło 
1549 kobiet we wszystkich 3 korpusach: oficerskim (782 kobiety,  co stanowi 
3,44% kadry oficerskiej), podoficerskim (612  kobiet, co stanowi 1,46% kadry 
podoficerskiej),  szeregowych zawodowych (155 kobiet, czyli 0,46% wszystkich 
szeregowych zawodowych). Wśród 782 kobiet oficerów 7 z nich osiągnęło sto-
pień pułkownika, 17 – podpułkownika, 61 – majora, 95 – kapitana, 219 – porucz-
nika, a 383 – podporucznika2.

W pierwszych latach XXI w. liczba kobiet w amerykańskiej armii zbliżała się 
do 15% żołnierzy. W Polsce stanowiły w przybliżonym czasie jedynie 0,5% wszyst-
kich mundurowych w kraju3. Amerykanki prawo do służby w armii wywalczyły już 
w latach 70. XX w., podczas gdy Polkom udało się to na przełomie XX i XXI w. 
Według Henryka Koczorowskiego:

Do dziś najwięcej przedstawicielek płci żeńskiej w armii spotykamy w Kanadzie (11,4%), na 
Węgrzech (9,6%), we  Francji (8,5%), w Wielkiej Brytanii (7,4%), gdzie mogą służyć w jakiej-
kolwiek formie, z wyjątkiem lądowych jednostek kombatanckich używanych w operacjach prze-
ciwko wrogowi oraz żeglugi podwodnej. Kolejne po Anglii to: Holandia (8,0%), Belgia (7,6%), 
Portugalia (7,6%), Hiszpania (5,8%), Dania (5,0%), Grecja (3,8%), Czechy (3,7%), Norwegia 
(3,2%), Niemcy (2,8%), Luksemburg (0,6%), Polska (0,1%), Turcja (0,1%) oraz Włochy (0,1%)4.

Płeć piękna  w armiach świata to nie jedyne panie, które można zobaczyć 
w mundurach. Coraz częściej spotyka się ją w szeregach Żandarmerii Woj-
skowej, policji (w 2007 r. były zatrudnione 11 444 kobiety, co stanowiło ok. 
11,67% ogółu funkcjonariuszy), straży miejskiej, państwowej straży pożarnej. 
W 2007 r. na 30 200 pracowników PSP przypadło 1479 kobiet,  czyli zaledwie 
4,9%. Spośród nich 83% pracowało w systemie codziennym, a 17% – zmiano-
wym, najwięcej w pionie logistycznym – 44%, najmniej – w prewencji – 3%. 
Większość kobiet (45%) zasila  korpus podoficerski. Największą liczbę pań  
zatrudniają komendy powiatowe i miejskie PSP (75%), najmniejszą – służby 
w Komendzie Głównej PSP (3%). Przedstawicielki płci żeńskiej pracują także 
w Służbie Więziennej (według stanu na koniec 2007 r. liczba etatów wyniosła 
27 228, w tym 5140 kobiet, czyli 18,9%) oraz Straży Granicznej (w sumie 4766 
kobiet – w tym 2538 funkcjonariuszek i 2228 pracowników cywilnych, co sta-
nowi 23,58% ogółu osób zatrudnionych w tej formacji). 

2 B. Szubińska, Wojskowa służba kobiet, raport z 18.02.2010, www.wojsko-polskie.pl 
[9.08.2010].

3 K. Dojna, Kobiety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, Policji i Straży 
Granicznej, „Polityka Społeczna” 2009, nr 1, s. 20.

4 H. Kaczorowski, Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku, w: red. K. Dojna,  
J. Maciejewski, Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału 
i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 191. 
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2. Różnorodność w biznesie jako narzędzie optymalizacji 
efektywności ekonomicznej organizacji

Nigdy wcześniej międzynarodowa opinia publiczna nie koncentrowała się tak 
mocno na roli kobiet w gospodarce oraz na potrzebie umożliwienia im pełnego 
wykorzystania potencjału jak obecnie. Po ich statusie jako pracowników i lide-
rów ocenia się dojrzałość firmy oraz jej zdolności do utrzymania się na rynku. 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic 
Coo-peration and Development – OECD) oświadczyła, że równość płci wzmac-
nia długoterminowy rozwój gospodarczy. W 2007 r. założyła witrynę internetową 
poświęconą tej kwestii, skoncentrowaną „na konsekwencjach, jakie dla rozwoju 
gospodarczego ma nierówność płci, oraz na propozycjach działań, które należy 
podjąć w celu opracowania strategii równości płci”. Podobne posunięcie wyko-
nał w 2007 r. Bank Światowy. Womenomics staje się faktem!5 Pojęcia tego użył 
m.in. Goldman Sachs, wiodący bank inwestycyjny, rozumiejąc pod nim potencjał 
kobiet jako czynnik gwarantujący wzrost. Bank ten zwraca uwagę na doniosłe 
konsekwencje, jakie dla światowej gospodarki miałoby zlikwidowanie przepaści 
między wskaźnikami zatrudnienia kobiet i mężczyzn, co spowodowałoby gwał-
towny wzrost PKB w Europie, USA i Japonii. Goldman Sachs stwierdził, że: 

zachęcanie większej liczby kobiet do podjęcia zatrudnienia było najważniejszym czynnikiem 
stojącym za sukcesem rynku pracy w strefie euro, w zdecydowanie większym stopniu niż prze-
prowadzenie konwencjonalnych reform. Coraz częściej wyniki badań wskazują, że równość 
i różnorodność w organizacji  korelują z jej dochodowością.

Długofalowe, prowadzone przez 19 lat, studium badające 215 firm ujętych 
w rankingu „Fortune 500”, udowodniło istnienie silnej korelacji pomiędzy wy-
sokim odsetkiem promocji kobiet na stanowiska kierownicze a wysoką rentow-
nością ich organizacji. Mierząc ową rentowność na 3 sposoby (branże stosu-
ją różne sposoby obliczania dochodowości, np. zyski jako procent dochodów 
lub procent aktywów albo procent kapitału własnego), wykazano, że co roku  
25 firm z listy „Fortune 500”, które miały najwyższy odsetek kobiet na kierow-
niczych stanowiskach, osiągnęło zyski od 18% do 69% wyższe w porównaniu 
z medianą firm z „Fortune 500” z tej samej branży. „Catalyst”, współpracujący 
na globalną skalę z firmami w zakresie tworzenia wspólnych środowisk i roz-
szerzenia możliwości kobiet w biznesie, opublikował w 2004 r. wyniki badań, 
sponsorowanych przez Grupę Finansową BMO. Przeanalizował dane z 5 lat 
dotyczące 353 z 500 firm magazynu „Fortune” celem określenia, czy istnie-
je związek pomiędzy różnorodnością płci a wynikami finansowymi przedsię-

5 Na podstawie A. Wittenberg-Cox, A. Maitland, Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolu-
cja gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2010, s. 28–29.
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biorstw. Organizacje z największą liczbą kobiet w zespołach ścisłego kierownictwa 
osiągnęły lepsze wyniki finansowe niż te, w których liczba kobiet była najmniej-
sza. Wnioski dotyczyły obu analizowanych kryteriów: zwrotu z kapitału własne-
go (był o 35% wyższy) oraz całkowitego zysku udziałowców (o 34% wyższy).  
W przypadku każdej z 5 analizowanych branż firmy z największą liczbą kobiet 
w zespołach ścisłego kierownictwa osiągnęły wyższy zwrot z kapitału własnego niż 
firmy z najmniejszą liczbą kobiet, a w 4 z 5 –  wyższy całkowity zysk udziałowców6.

3. Problemy ekonomiczne a sytuacja kobiet

Analizując źródła obecnej recesji gospodarczej, brytyjska parlamentarzystka 
z Partii Pracy Hazel Blears skomentowała: „Może, jeśli mielibyśmy więcej kobiet 
wśród dyrektorów, nie obserwowalibyśmy aż tak wielu ryzykownych zachowań”7. 
Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przeanalizo-
wała, jak wpływa kryzys na sytuację kobiet8. Po pierwsze, w czasie recesji wy-
stępuje wyższe bezrobocie wśród kobiet w krajach produkujących głównie na 
eksport. Pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn ze względu na mniejszą dyspo-
zycyjność kobiet, obciążonych obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. To 
także powoduje, że przy restrukturyzacji w zakładach pracy częściej od mężczyzn 
zwalniane są kobiety. Po drugie, w dobie kryzysu nasila się przemoc wobec ko-
biet. W maju 2009 r. sondaż przeprowadzony w 600 schroniskach dla ofiar prze-
mocy w USA wykazał, począwszy od września 2008 r., 75-procentowy wzrost 
liczby zgłaszających się kobiet, które szukały pomocy. Po trzecie, za tę samą pła-
cę trzeba wykonać cięższą pracę, w większym wymiarze godzin.  Dotyczy to 
zarówno pracy legalnej, jak i szarej strefy. 

W Polsce firmy zdecydowały się na wiele więcej zwolnień, niż wymagała 
tego sytuacja gospodarcza (stąd m.in. wysoka i utrzymująca się stopa bezrobocia). 
Po czwarte, oferty pracy w czasie kryzysu są kierowane przeważnie do mężczyzn. 
Zarówno rząd, jak i inwestorzy (np. w UE), walcząc z kryzysem, kładą nacisk na 
realizowanie dużych projektów infrastrukturalnych w ramach robót publicznych 
(w Polsce również jest to związane z przygotowywaniem struktury na Euro 2012). 
Jak podaje Centrum Praw Kobiet:

6 The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, raport z badań 
„Catalyst” sponsorowanych przez BMO Financial Group, „Catalyst”, New York – San Jose – To-
ronto 2004, s. 34.

7 K. Sullivan, M. Jordan, In Banking Crisis, Guys Get the Blame: More Women Needed in Top 
Jobs, Critics Say, „The Washington Post”, 11.02.2009.

8 USAID, Fact Sheet, The Economic Crisis: The Impact on Women, www.usaid.gov/our_work/
cross-cutting_programs/wid/WID_FACT_SHEET_Gender_Economic_Crisis_v2.pdf [18.08.2010].
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Dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest aż nadto widoczna i nikt tego nie kwestionuje. 
Kobiecie dużo trudniej jest znaleźć pracę, nie tylko dlatego, że adresowanych jest do nich 
znacznie mniej ofert pracy, ale również dlatego, że mają one znacznie mniej możliwości 
przekwalifikowania zawodowego. Większość kursów zawodowych organizowanych przez 
biura pracy dotyczy zawodów uważanych tradycyjnie za męskie, niewiele zaś adresowanych 
jest do kobiet9.

Po piąte, trudniej uzyskać kredyt. Jest to nie tylko związane w Polsce z  ograni-
czeniem sprzedaży kredytów przez banki w czasie kryzysu (o 30%), o czym szerzej 
wspomniano na początku tego opracowania, ale również z niższymi od mężczyzn 
zarobkami kobiet, od których uwarunkowana jest zdolność kredytowa. Pracownice 
po urodzeniu dziecka, planujące większy wydatek, mają ograniczone możliwości 
sfinansowania go z kredytu gotówkowego. Niektóre banki przed udzieleniem kredy-
tu wymagają potwierdzenia, że kobieta wracająca do pracy nie zostanie zwolniona. 

Jak zauważa Zofia Łapniewska, mimo wielu negatywnych skutków kryzy-
su ekonomicznego w powstałej sytuacji istnieje szansa, że kobiety staną się siłą 
napędową gospodarki. Jednak najpierw muszą być włączone do jej głównego 
nurtu, czy to  dopuszczając je do decyzyjnych gremiów, czy uznając ważność 
zajęć przez nie wykonywanych oraz  przełamując zawodową segregację. Prof. 
Edwin Bendyk stawia tezę, że kryzys stanowi wręcz znakomitą szansę dla kobiet 
na wprowadzenie „nowego ładu”, gdyż jego przyczyną są wartości i działania 
mężczyzn, które skończyły się porażką. Konsekwencje tego ponoszą wszyscy 
i dlatego niezbędna jest refleksja na temat błędów, jakie zostały popełnione, i wy-
ciągnięcie wniosków10.

4. Funkcjonariuszki straży granicznej na rynku pracy 

Badania przeprowadzono na losowo wybranej grupie funkcjonariuszy Śląskie-
go Oddziału Straży Granicznej. Ich uczestnikami było 48 respondentów, w tym  
24 kobiety i 24 mężczyzn, co wydaje się korzystną proporcją, wziąwszy pod uwa-
gę podjętą problematykę. Spośród respondentek tylko 2 panie były rozwiedzione,  
2 stanu wolnego, pozostałe to osoby zamężne. Wśród panów 19 to żonaci, 5 stanu 
wolnego. Większość posiada 1 lub 2 dzieci. Mężczyźni byli lepiej wykształceni: 
71% miało wykształcenie wyższe, 21% – średnie, 8% – zawodowe. Wśród pań tyl-
ko 23% mogło się pochwalić dyplomem ukończenia uczelni wyższej. 13% respon-
dentek to pracowniczki mundurowe, 37% – cywilne. Wśród panów sytuacja jest 
odwrotna –  35% to pracownicy mundurowi, 15% – cywilni. Większość responden-

  9 Tamże.
10 Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce z perspektywy gender, red. A. Czerwińska,  

Z. Łapniewska, J. Piotrowska, Heinrich Boell Stiftung, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2010.
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tów stanowiły osoby z długoletnim stażem pracy (powyżej 15 lat – 49% pań i 34% 
panów). Narzędziem badawczym była ankieta złożona z 24 pytań. 

Analiza odpowiedzi respondentów pozwala sformułować kilka ciekawych 
wniosków:

1. Kobiety i mężczyźni mają odmienne opinie na temat udziału kobiet 
w czynnych walkach zbrojnych. Ocenę „zdecydowanie negatywną” wystawiło 
17% panów i 12% pań, „raczej negatywną” – 21% pań i 58% panów, „zdecydo-
wanie pozytywną” – 13% kobiet i 4% mężczyzn.

2. Nie zauważono rozbieżności zdań na temat zwiększającej się liczby ko-
biet pracujących jako funkcjonariuszki mundurowe w strukturach wojskowych. 
Pozytywnie odniosło się do tego 28% kobiet i 27% mężczyzn, negatywnie – 15% 
kobiet i 19% mężczyzn. 

3. Budujące są opinie respondentów na temat tego, czy kobiety pracujące 
w służbach mundurowych są bardziej narażone na dyskryminację niż te zatrudnio-
ne w służbach cywilnych. Odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie” udzieliło 
67% kobiet i 75% mężczyzn, „raczej tak” i „zdecydowanie tak” – 29% pań i 21% 
panów. 

4. Nieco mniej optymistyczny obraz powstał w świetle odpowiedzi na py-
tanie dotyczące istnienia dyskryminacji w analizowanej jednostce. Szczegóły 
przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Istnienie dyskryminacji ze względu na płeć w odczuciu respondentów  
badanej jednostki
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Legenda:
A – tak, jestem jej ofiarą
B – tak, obserwuję jej przejawy na co dzień
C – tak, czasem spotykam się z dyskryminacją
D – nigdy nie byłem ani ofiarą, ani świadkiem dyskryminacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.



Kryzys łaskawy dla kobiet – organizacje porządku publicznego... 285

5. Odmienne opinie wyrazili respondenci, ustosunkowując się do pytania, 
czy kobiety na współczesnym rynku pracy są bardziej narażone na dyskryminację 
niż mężczyźni. Pozytywnie odpowiedziało 54% pań i 38% panów. Sąd, iż płeć nie 
ma wpływu na dyskryminację w pracy, wydało 25% kobiet oraz 58% mężczyzn. 

6. Głównym przejawem dyskryminacji na tle płci w miejscu pracy jest, we-
dług kobiet, „okazywanie braku szacunku i lekceważenie” – 46%, „brak awansu” 
– 31% oraz „pomijanie przy pracach nad ważnymi projektami” – 23%. Mężczyźni 
wskazali natomiast: „okazywanie braku szacunku i lekceważenie” – 34%, „nie-
wybredne żarty” – 33% oraz „wyraźnie negatywny stosunek do danego pracow-
nika w porównaniu z innymi” – 33%. Analiza wypowiedzi nasuwa konkluzję, iż 
mężczyźni zdają się nie dostrzegać ograniczeń w pracy, które dla kobiet wyda-
ją się mieć istotne znaczenie. Wydaje się, że na tym polega problem większości 
organizacji na świecie, zresztą nie tylko porządku publicznego. To, co dla pań 
jest często priorytetem, panowie traktują w sposób marginesowy. Dlatego warto 
o tych rozbieżnościach otwarcie mówić i pisać, aby eliminować źródła nieporozu-
mień w biznesie oraz przyczyny frustracji.

7. O tym, że wspomniane frustracje nie są iluzją, wykazało pytanie dotyczące 
częstotliwości negatywnego oddziaływania stereotypów na sposób zachowania 
i efektywność ludzi w badanej organizacji. „Tak, często” to opinia 46% pań i 17% 
panów, natomiast odpowiedź „Tak, ale rzadko” wybrało 25% pań i 17% panów, 
„Niezbyt często” – 25% kobiet i 58% mężczyzn, „Nie, nigdy” –  4% kobiet oraz 
8% mężczyzn. 

8. Efektywne komunikowanie się to ważne narzędzie w zarządzaniu. Wykres 2 
przedstawia zdanie badanych na temat, kto jest lepszym partnerem w nawiązywa-
niu i utrzymywaniu przyjaznych relacji w pracy. 

Wykres 2. Opinie respondentów na pytanie, czy kobieta jest lepszym partnerem w komunikowaniu 
się i nawiązywaniu wzajemnych relacji w stosunkach służbowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Jak obrazuje wykres 2, z paniami lepiej nawiązuje się relacje interpersonalne. 
Jest to opinia zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

9. W badaniu poruszono kwestię, czy kobiety są równie dobrymi kandydata-
mi na menedżera jak mężczyźni. Jego rezultaty obrazuje wykres 3. 

Wykres 3. Opinie respondentów na pytanie, czy kobieta jest równie dobrym kandydatem na 
menedżera i przełożonego jak mężczyzna
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

10. Badanie wykazało rozbieżności odpowiedzi na pytanie, czy kobieta jest 
bardziej emocjonalna i przez to uciążliwsza we wzajemnych kontaktach służbo-
wych. Zaprezentowano je na wykresie 4.

Wykres 4. Stanowisko badanych na temat większej emocjonalności i uciążliwości kobiet 
w kontaktach służbowych w porównaniu z mężczyznami 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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11. Mimo iż kobiety zostały przez większość badanych ocenione jako emo-
cjonalne, w pracy nie stanowi to istotnej bariery w powierzaniu im ważnych za-
dań do wykonania, co przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Opinie respondentów na pytanie, czy powierzaliby równie chętnie kobietom 
i mężczyznom ważne zadania i projekty, jeśli ich kompetencje byłyby identyczne 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

To dość interesujące wyniki, zwłaszcza w kontekście treści pkt 6.
12. Ani kobiety, ani mężczyźni nie mieli określonych preferencji co do płci 

ich ewentualnego przełożonego, choć wyniki  wydają się dość osobliwe, co przed-
stawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Znaczenie płci przełożonego w opinii respondentów
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Legenda:
A – Jest mi całkowicie obojętne jakiej płci jest mój przełożony.
B – Lepiej bym się czuł(a) pod rządami mężczyzny.
C – Mężczyzna ma większy autorytet i posłuch wśród podwładnych, jest bardziej wymagający.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Warto nadmienić, iż nikt z respondentów nie wybrał opcji D: „Lepiej bym się 
czuł(a) pod rządami kobiety” oraz opcji E: „Z kobietą można łatwiej się dogadać, 
prędzej pójdzie na ustępstwa”. 

13. W ankiecie wzięto pod uwagę preferencje kobiet i mężczyzn w odniesie-
niu do cech, jakie powinien posiadać idealny współpracownik. Przedstawiono je 
na wykresie 7.

Wykres 7. Cechy idealnego współpracownika na podstawie wypowiedzi badanych 
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Legenda:
A – profesjonalny w pracy
B – pracowity
C – sympatyczny, przyjacielski
D – godny zaufania
E – wyluzowany, nietraktujący niczego poważnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Dominujące cechy, które mają szczególne znaczenie dla badanych osób, sta-
nowią profesjonalizm współpracownika oraz to, iż jest on osobą pracowitą i god-
ną zaufania. Panie wysoko cenią sobie poczucie humoru u ludzi, na co nie wska-
zali panowie.

14. W sondażu zapytano się o cechy współpracowników badanej organizacji.  
Opinie przedstawicieli obu płci ukazano na wykresie 8.

Według respondentów panie są bardziej pracowite, sympatyczne, rzetelne 
i punktualne. Panowie natomiast mają przewagę względem pań w kwestii bycia 
godnym zaufania, cechują się poczuciem humoru i wyluzowaniem. 

F – rzetelny, dokładny 
G – punktualny
H – z poczuciem humoru
I – optymista
J – inne
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Wykres 8. Cechy kobiet i mężczyzn badanej organizacji w opinii respondentów
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Legenda:
A – profesjonalny w pracy
B – pracowity
C – sympatyczny, przyjacielski
D – godny zaufania
E – wyluzowany, nietraktujący niczego poważnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 9. Odpowiedź respondentów na pytanie, czy posiadanie rodziny jest przeszkodą w karierze 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

15. W badaniu podjęto kwestię, czy posiadanie rodziny ogranicza karierę za-
wodową w straży granicznej, zwłaszcza w przypadku kobiet. Ocenę responden-
tów przedstawiono na wykresie 9.

F – rzetelny, dokładny 
G – punktualny
H – z poczuciem humoru
I – optymista
J – inne
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5. Podsumowanie

Kobieta za kierownicą autobusu, samochodu ciężarowego, za sterami w sa-
molocie, w mundurze, naprawiająca samochód w warsztacie… Czy to przejaw 
dziwactwa i usilnej chęci wykonywania prac dotychczas dla płci pięknej nieosią-
galnych, czy może efekt ewolucji współczesnego rynku pracy? 

Celem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu była weryfikacja, na 
ile  problemy, z jakimi przychodzi się zmierzyć współczesnym organizacjom, 
wziąwszy pod uwagę aspekt płci pracownika i związane z tym dylematy, dotykają 
organizacje porządku publicznego w Polsce, tudzież osoby zatrudnione w wybra-
nej jednostce straży granicznej.  Problem badawczy wydaje się tym bardziej inte-
resujący, że do początku lat 90. XX w. wielu wojskowych nie wyobrażało sobie 
w swoich szeregach kobiet, a skandalem byłoby służenie pod komendą przedsta-
wicielki płci pięknej. Jak zauważa Anna Dębska:

Rola kobiet polskich w działalności zbrojnej i paramilitarnej, często niezauważalna przez ro-
daków, w przeszłości znajdowała uznanie u cudzoziemców, fachowców  w kwestii narodowej. 
Oto przykłady:
„Załatwiłbym to prędko z Polakami, gdybym mógł dać sobie radę z Polkami” – car Mikołaj I.
„Dawno skończyłbym z eksterminacją Polaków, gdyby nie ich kobiety” – Otto von Bismarck11. 

W analizowanej jednostce straży granicznej sytuacja kobiet nie wydaje się 
niepokojąca. Nie zauważono skrajnych przejawów dyskryminacji ani istnienia 
stereotypów. W odniesieniu do analizowanych kwestii opinie kobiet i mężczyzn 
często były podobne. Być może w świecie biznesu zaczęto rozumieć, że to nie 
płeć, a kompetencje decydują o tym, jakimi jesteśmy pracownikami. 

Gen. bryg. w st. spocz. Elżbieta Zawacka napisała w liście do kobiet:
Zmieniły się czasy i zmienił się charakter wojskowej służby kobiecej, jednak niezmienne pozo-
stało prawo i obowiązek kobiet jako pełnoprawnych obywatelek do uczestnictwa w działaniach 
na rzecz obronności Polski. Możemy zadecydować związanie swego życia z Wojskiem Polskim 
realizując nie tylko swoje osobiste marzenia i ambicje, ale i osiągnięcie określonego statusu 
społecznego tak liczącego się we współczesnym świecie. Uwierzcie żołnierzowi–kobiecie, że 
pięknie i pożytecznie jest służyć ojczyźnie w wojsku, które od wieków było chlubą narodu. 
Służba ta jest na pewno niełatwa i podejmować ją mogą tylko kobiety świadome własnych 
celów i możliwości, nie bojące się wyzwań; takich wśród nas jest wiele […].12

11 A. Dębska, Kobieta w mundurze, czyli nowa jakość społeczeństwa, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2004, s. 61.

12 Służba kobiet w formacjach mundurowych…, dz. cyt.
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Streszczenie. Dyskusja nad pytaniami, „jak uniknąć kolejnego kryzysu”, wykazała różnice w po-
glądach polityków, ekonomistów i naukowców na jego istotę oraz na przyczyny, skutki i drogi wyj-
ścia z niego. W warunkach globalizacji rynki produktowe, pracy i finansowe gospodarek wszystkich 
krajów są ze sobą powiązane. Skutki kryzysu w USA odczuły również kraje UE. Niemcy odgrywają 
w UE wiodącą rolę, dlatego interesujące są działania tego państwa mające na celu ich zminimalizo-
wanie. Celem opracowania jest wykazanie, jak ten kraj wykorzystał regulacje prawne i socjalne rynku 
pracy oraz jakie przyniosły one ekonomiczne i społeczne korzyści. Warto się zastanowić nad zastoso-
waniem niektórych rozwiązań wprowadzonych w Niemczech w polskiej gospodarce.

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, kryzys finansowy, wynagrodzenie, czas pracy

1. Wprowadzenie

Światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r. w USA, przeniósł 
się na sferę realną gospodarek krajów, które są połączone ze sobą wymianą pro-
duktów i usług.

Niemiecka gospodarka, zaliczana do globalnych liderów w eksporcie, odczuła 
skutki kryzysu szczególnie dotkliwie, co było główną przyczyną pogorszenia się 
sytuacji na rynku pracy w 2008 r. i w 1. połowie 2009 r. W wyniku złej koniunk-
tury nastąpił wzrost bezrobocia w gałęziach, które najboleśniej odczuły trudną 
sytuację w eksporcie.
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Zwraca uwagę, jak szybko zostały podjęte działania niemieckich władz usta-
wodawczych i wykonawczych oraz konsekwencja we wdrażaniu reform dotyczą-
cych funkcjonowania rynku pracy.

Niemcy uważane, obok Francji, za liderów UE odegrały znaczną rolę w two-
rzeniu Wspólnoty Europejskiej. Mają bogate doświadczenie w przywracaniu rów-
nowagi na rynku pracy, ponieważ już od zjednoczenia szukają środków i metod 
wyjścia z sytuacji kryzysowej. Przed zjednoczeniem były ekonomicznym gigan-
tem. Produkt krajowy brutto plasował ten kraj na 2. miejscu w UE po Irlandii. Po 
zjednoczeniu tempo wzrostu PKB systematycznie malało. W latach 1991−2003 
wynosiło 1,3%1. Pogarszała się sytuacja ekonomiczna niemieckiego społeczeń-
stwa, rosło bezrobocie. Istotnym problemem stała się nierównowaga budżetowa. 
Kryzys szczególnie dał o sobie znać na rynku pracy. Niemieckie ustawodawstwo 
było w tym czasie bardzo liberalne. Wskutek łatwego dostępu do świadczeń so-
cjalnych bezrobotni często nadużywali je i nie starali się znaleźć nowej pracy.  
W tej sytuacji koniecznością stało się przeprowadzenie reform systemu zatrudnia-
nia pracowników i regulacji rynku pracy.

Celem opracowania jest przybliżenie kierunków działań dotyczących regu-
lacji prawnych i socjalnych rynku pracy, jakie uchwalił parlament  i wprowadził 
w życie niemiecki rząd w czasie kryzysu.

2. Ustawowe regulacje czasu pracy i wynagrodzeń

Czas pracy w Niemczech regulowany jest ustawowo i wynosi średnio  
39 godzin (4 dni w tygodniu po 8 godzin, w piątek – 7). Biura i urzędy roz-
poczynają pracę przeważnie o 9.00. Około godziny 12.30 pracownicy mają 
zazwyczaj przerwę obiadową (Mahlzeit) na spożycie posiłku w kantynie. Nie 
zalicza się jej do czasu pracy. Czas pracy reguluje układ zbiorowy, porozu-
mienia zakładowe i zapisy w umowie o pracę. Nie istnieją ustawowe przepisy 
prawne wypłaty dodatku za nadgodziny, lecz wynikają one z uzgodnień po-
między pracownikiem a pracodawcą. W każdym roku Związki Pracodawców 
negocjują z Centralami Związków Zawodowych minimalną stawkę godzinową, 
jaką pracodawca powinien wypłacać swoim pracownikom. Dotyczy ona tylko 
niektórych zawodów, np.: dekarza, malarza, lakiernika, złomiarza. W pewnych 
systemach płacowych przewidziane są wypłaty dodatków świątecznych (Weih-
nachtsgeld) i urlopowych (Urlaubsgeld). Nie ma rozróżnienia w płacach wyni-
kających z płci, ale występują różnice w wysokości wynagrodzenia pomiędzy 

1 T. Budnikowski, Niemiecki rynek pracy, symptomy poprawy, „Przegląd Zachodni”, 2008, nr 1, 
s. 43.
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częścią zachodnią i wschodnią Niemiec. Na terenie byłej NRD płace były śred-
nio o 30% niższe. W 2002 r. w zachodniej części Niemiec przeciętnie praco-
wano o ponad 300 godzin mniej niż w części wschodniej (1636 godzin wobec 
1939). Taką sytuację tłumaczy się silnymi związkami zawodowymi i wysoką 
wydajnością w Niemczech Zachodnich2. 

Różnice pomiędzy byłą RFN i byłą NRD dotyczyły również ofert pracy i wol-
nych miejsc pracy (zob. tab. 1).

Tabela 1. Oferty pracy i wolne miejsca pracy w latach 2002–2007  
w zachodnich i wschodnich Niemczech

Rok

Niemcy 
(tys.)

Zachodnie Niemcy  
(tys.)

Wschodnie Niemcy  
(tys.)

oferty 
wolne 

miejsca 
pracy 

oferty
wolne 

miejsca 
pracy

oferty
wolne 

miejsca 
pracy

2002 1001 366 862 302 139 64
2003 849 289 730 232 119 57
2004 729 241 620 201 109 40
2005 1113 423 948 326 169 97
2006 1371 609 1080 465 291 144
2007 1222 577 995 461 227 116

Źródło: Bundesagentur für Arbeit, Informationen für Arbeitnehmer. Merkblatt 8b – Kurzarbeitergeld, Son-
derauflage 2009 (1.02.2009–31.10.2010). Dane dotyczące wolnych miejsc pracy odnoszą się do tych stanowisk, 
które zostały zgłoszone publicznym służbom zatrudnieniowym.

3. Działania podejmowane przez niemiecki rząd  
w latach 2003–2005

Sytuacja, jaka wystąpiła na rynku pracy w czasie kryzysu, wymagała wpro-
wadzenia zmian. Głównymi bolączkami były zbyt niska intensywność poszu-
kiwań miejsc pracy przez  bezrobotnych z powodu za wysokich zasiłków, czas 
trwania bezrobocia, ponadto należało również dostosować kwalifikacje osób po-
szukujących pracy do potrzeb gospodarki w poszczególnych landach. Narastała 
potrzeba rozwiązań instytucjonalnych i socjalnych, uregulowania przyznawanych 
świadczeń pieniężnych i uruchomienia systemu bodźców motywujących do po-
dejmowania pracy.

2 Arbeitszeit. Kein zurück in die fünfziger Jahre, „iwd – Informationen aus dem Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln”, nr 47, 2004, s. 2.
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Ważnym problemem do rozwiązania było urealnienie zafałszowanych staty-
styk Federalnego Urzędu Pracy (Bundesanstalt für Arbeit). W celu wyelimino-
wania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku pracy wprowadzono w latach 
2003–2005 pakiet ustaw, które miały realizować zasadę: „wspierać, ale wyma-
gać”. Pracami komisji kierował dr Peter Hartz (były szef kadr w koncernie Volks-
wagena). Pakiet nazwano ustawami Hartza I. 

Jego uzupełnieniem był pakiet ustaw Hartza II. Wprowadzone zmiany miały 
zwiększyć efektywność funkcjonowania pośrednictwa pracy. Powołano Agen-
cję Usług Personalnych (Personal-Service-Agentur – PSA). Nacisk położono 
na zwiększenie inicjatywy i aktywności u osób poszukujących pracy. Gdy po-
szukujący wolnego miejsca pracy znajdzie je, mimo że danego zawodu nie było  
w nomenklaturze, i uzasadni celowość wykonywania takiej pracy, wówczas do-
staje etat. 

Zreorganizowano urzędy pracy, które przekształcono w jobcentra. Ich za-
daniem była  kompleksowa obsługa bezrobotnych. Przy jobcentrach tworzono 
agencje pracy tymczasowej. Zajmowały się one m.in. odpłatnym delegowaniem 
do pracy zarejestrowanych u nich bezrobotnych do zgłaszających się firm, co 
miało być pomostem do ich stałego zatrudnienia. Ideą było traktowanie bezro-
botnych tak jak pracowników firmy, która wysyła ich do wykonania zadań na 
określony czas do innego przedsiębiorstwa. Każda agencja zawierała umowę 
o współpracy z co najmniej jedną firmą. Przeprowadzała szkolenie zawodowe, 
a po nim musiała zapewnić pracę. Za świadczone usługi PSA otrzymywała wy-
nagrodzenie ryczałtowe za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Oprócz tego 
dostawała premię, gdy zatrudnienie wiązało się ze stałym etatem i opłatą skła-
dek na ubezpieczenie społeczne. Opłata zryczałtowana i premie miały charak-
ter degresywny. Bezrobotni mogli sami decydować o programie szkolenia, a za 
udział w nich otrzymywali bonusy3.

Ponadto obniżono składki ubezpieczenia społecznego, co spowodowało 
zwiększenie  legalnego zatrudnienia (regulacje w ramach tzw. Mini i Midi Jobs). 
Połączono zasiłki dla bezrobotnych z przyznawaną pomocą społeczną, wprowa-
dzając zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld)4.

Bezrobotnych zobligowano do przyjmowania ofert pracy, często mało ko-
rzystnych (np. niezgodnych z kwalifikacjami, nisko płatnych). Preferowano za-
kładanie jednoosobowych spółek, w żargonie nazywanych Ich-AG5. Udzielano 
pomocy finansowej i rzeczowej, przyznawano świadczenia pomostowe dla bez-
robotnych zakładających działalność gospodarczą.

W 2004 r. prowadzący małe firmy stanowili 10,8% ogółu zatrudnionych. 
Twórcy reform docenili znaczenie pracy tymczasowej. Liberalizacja przepisów 

3 Arbeitszeit. Kein zurück…, dz. cyt. 
4 T. Budnikowski, dz. cyt., s. 44–63.
5 Ich-Ag Einzelunternehmen ‒ firma jednoosobowa.
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przyczyniła się do rozwoju tej formy zatrudnienia. Zwiększono liczbę pracow-
ników agencji. O ile w 2004 r. wyniosła ona 385 000, to w 1. półroczu 2008 r. 
osiągnęła już 745 000 osób6. Wzrosła liczba zatrudnionych w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Dzięki wprowadzonym zmianom znalazło pracę 8 mln bez-
robotnych.

4. Uregulowania prawne i socjalne zatrudniania pracowników 
w skróconym czasie pracy w latach 2007–2010

Podczas kryzysu w latach 2007–2010 wprowadzono zmiany w przepisach 
prawnych i uproszczono procedurę postępowania związaną z zatrudnianiem pra-
cowników. Było to wynikiem m.in. umowy koalicyjnej zawartej pomiędzy partia-
mi CDU, CSU i SPD (2006/11).

Na szczególną uwagę zasługuje elastyczny czas pracy w niepełnym wymiarze 
godzin pracy. Jest to zmodyfikowana kontynuacja tego typu zatrudnienia. Mody-
fikacja polegała na określeniu warunków zatrudnienia.

Aby firma mogła zatrudniać w niepełnym wymiarze godzin, musiały być speł-
nione  warunki określone w paragrafie 169 SGB7 111:

 – nie ma miejsc pracy z powodu kryzysu gospodarczego,
 – brak nowych miejsc pracy jest przejściowy i istnieje realna szansa na po-

prawę sytuacji gospodarczej,
 – wzrost bezrobocia jest nieunikniony,
 – co najmniej 1/3 zatrudnionych traci więcej niż 10% zarobków brutto,
 – zgłoszenie w Agencji Pracy zapotrzebowania na pracę wraz z dołączoną 

decyzją rady zakładowej8.
Pracę w niepełnym wymiarze regulowały paragrafy 615 BBG9 & 87 Abs.1  

Nr. 3 BetrVG. Według nich to pracodawca ponosił ryzyko zgłoszenia zapotrze-
bowania na pracę i był zobowiązany do wypłacania pełnego wynagrodzenia pra-
cownikowi nawet w okresie, w którym pracę nie wykonywał. Od 6.03.2009 r. do 
31.12.2010 r. nawet tzw. wynajmowani pracownicy mogli otrzymywać pensję za 
pracę wykonywaną w niepełnym wymiarze czasu. Taryfowa regulacja umowy 
o pracę nie jest sprzeczna z prawem pracy. 

6 Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Frühjahr 2005, „Wochenbericht” 
des DIW Berlin,  nr 17, 2005, s. 259–317; Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft 
im Frühjahr 2007, „Wochenbericht”  des DIW Berlin, nr 17, 2008, s. 237–292.

7 SGB (Sozialgesetbuch) ‒ zbiór przepisów dotyczących spraw socjalnych.
8 Bundesagentur für Arbeit, Informationen für Arbeitnehmer. Merkblatt 8b – Kurzarbeitergeld, 

Sonderauflage 2009.
9 BBG (Beitragsbemessungsgrenze) ‒ wysokość wyliczonych składek, np. na kasę chorych.
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Do tej regulacji należały: 
 – zapewnienie pracownikowi miejsca pracy,
 – podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, treningi),
 – wypłata zredukowanej pensji.

Pracownik otrzymywał wyrównanie pensji z Agencji Pracy z funduszu so-
cjalnego. Nie tracił ciągłości pracy, co dla niego było ważne ze względu na 
staż pracy, który wliczał się do świadczenia emerytalnego. Oprócz tego miał 
zapewnioną opiekę lekarską kasy chorych, odprowadzane składki emerytalne, 
ubezpieczenie od wypadków i ubezpieczenie socjalne (składki płacił praco-
dawca). Prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę w niepełnym wymiarze 
czasu zostało przedłużone do 18 miesięcy, a nawet w wyjątkowych sytuacjach 
– do 24 miesięcy. W pierwszych 6 miesiącach Agencja Pracy wypłacała połowę 
świadczenia, natomiast od 7. miesiąca zwracała w całości świadczenie socjal-
ne. Bezrobotny otrzymywał w formie zasiłku 67% ostatniej pensji netto przez  
18 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie znalazł zatrudnienia, to świadczenie spa-
dało do 58% w ciągu dalszych miesięcy. Bezrobotni powyżej 45. roku życia, ze 
względu na mniejsze możliwości podjęcia pracy, mogli korzystać ze świadczeń 
przez 4 lata (ten okres zaliczał się do stażu pracy)10. Była to bardzo korzystna 
sytuacja dla pracodawców, bo obniżała ich koszty pracy, a po wyjściu gospo-
darki z kryzysu zapewniała wykwalifikowanych pracowników do zatrudnienia. 
7.06.2010 r. rząd niemiecki przyjął rozwiązanie antykryzysowe w postaci pakie-
tu oszczędnościowego na lata 2011–2014. Łącznie na działania mające na celu 
podtrzymanie konsumpcji gospodarstw domowych przeznaczono 31 mld EUR. 
W 2009 r. były to 23 mld EUR11. Przedsiębiorcy, otrzymując dodatkowe środki, 
nie zwalniali pracowników, ale skracali czas ich pracy. 

Liczba zatrudnionych w ciągu zaledwie kilku miesięcy wzrosła do 1,5 mln 
w roku 2009. Dla porównania we wrześniu 2008 r. wzrost ten wyniósł 50 tys. 
Dzięki przeprowadzonym działaniom stopa bezrobocia wzrosła tylko o 0,4%, 
jednak w ich wyniku liczba przepracowanych godzin zmniejszyła się o 3,4% 
w stosunku do 2008 r. Spowodowało to spadek produktywności pracy i wzrost 
jej kosztów o 4,1% w porównaniu z 2008 r. 

Sytuacja ta wpłynęła na pogorszenie się konkurencyjności cenowej, co w wa-
runkach kryzysu jest niekorzystnym zjawiskiem. Było to bodźcem do zwiększe-
nia wymiaru czasu pracy dotychczasowych pracowników i zatrudniania nowych. 
Wpłynęło to na ożywienie koniunktury na międzynarodowych rynkach.

10 Informacje pochodzą z Federalnej Agencji Pracy w Berlinie (maj 2010).
11 Ł. Ambroziak, S. Kaszczak, Gospodarka niemiecka po pakietach stymulacyjnych. Program 

oszczędnościowy, „Wspólnoty Europejskie” 2010, nr 4, s. 22–25.
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Jak wynika z danych statystycznych, w 2009 r. w Niemczech 5,4 mln osób 
pobierało zasiłki dla bezrobotnych, a 3,41 mln było bezrobotnych12. Według 
danych statystycznych Bundesagentur für Arbeit ‒ Narodowej Agencji Pracy,  
w grudniu 2010 r. było 3,016 mln ludzi bez pracy, a zatrudnionych ‒ 41,09 mln. 
Zdarzają się sytuacje, że osoby pobierające zasiłek nie figurują w statystykach 
i dlatego dane nie są wartościową informacją. Może to wynikać m.in. z braku pre-
cyzyjnej definicji pojęcia „bezrobocie”. Obecnie jest ok. 23% osób zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Problem stanowi bezrobocie strukturalne.  
W 2009 r. było 62% bezrobotnych, którzy pozostawali bez pracy w okresie 
dłuższym niż pół roku. Partia współrządząca CDU rozważa wprowadzenie pła-
cy minimalnej dla pracowników zatrudnionych tymczasowo. W ten sposób chce 
powstrzymać napływ pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Wprowa-
dzenie płacy minimalnej ma na celu zniechęcenie niemieckich pracodawców do 
zatrudniania pracowników z tych państw. W Niemczech brakuje ponad 30 000 
inżynierów i 20 000 techników. Pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej 
podejmują pracę za stawki niższe niż niemieccy pracownicy, co dla pracodaw-
ców jest korzystne z uwagi na obniżenie kosztów pracy. Liczbę zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy i liczbę bezrobotnych w latach 2005–2010 
przedstawiono na wykresie 1, a liczbę zatrudnionych oraz liczbę przepracowa-
nych godzin w Niemczech w latach 2005–2010 obrazuje wykres 2.

Wykres 1. Liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz liczba bezrobotnych 
w latach 2005–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statistiches Bundesamt, 2010.

12 Bundesagentur für Arbeit, Informationen für Arbeitnehmer…, dz. cyt., s. 7–19.
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Wykres 2. Liczba zatrudnionych oraz liczba przepracowanych godzin w Niemczech  
w latach 2005–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statistiches Bundesamt, 2010. 

5. Podsumowanie

Niemiecki rynek pracy stosunkowo dobrze poradził sobie w czasie kryzysu 
z bezrobociem dzięki wprowadzonym prawnym i socjalnym reformom. Dużą rolę 
odegrało  zatrudnienie w niepełnym i elastycznym czasie pracy. Polityka rządu 
pozwoliła na utrzymanie wielu etatów w zakładach pracy. 

Dzięki przeprowadzonym na dużą skalę szkoleniom przekwalifikowano pra-
cowników  i dostosowano podaż siły roboczej do popytu na rynku pracy. Część 
reform była kontynuacją decyzji podjętych w latach 2003–2005. Rozwiązania, 
sprawdzone w praktyce, stosowano także później, natomiast działania, które 
w określonych warunkach nie przyniosły spodziewanego efektu, wycofano lub 
ograniczono w czasie. Dużym osiągnięciem w przemyśle były zmiany organi-
zacyjne, polegające m.in. na likwidacji zbędnych miejsc pracy. Niemiecki rząd 
nie potraktował płac tylko w kategorii kosztów, ale uznawał je  za kluczowy 
środek zwiększania popytu, co jest istotne ze względu na rynkową równowagę.  
Warto zastanowić się nad wykorzystaniem niektórych rozwiązań zastosowanych 
w Niemczech w polskiej gospodarce, np.:

 – przeprowadzeniem reformy pośrednictwa pracy i zorganizowaniem kom-
pleksowej obsługi bezrobotnych, 

 – zmianą struktury zatrudnienia w biurach pośrednictwa pracy tak, żeby 
personel zajmujący się pośrednictwem przewyższał liczbę pracowników admi-
nistracyjnych,
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 – utworzeniem agencji pracy tymczasowej i przedzieleniem im zadań od-
płatnego delegowania zarejestrowanych u nich  bezrobotnych do innym firm,

 – rozszerzeniem zakresu prywatnych pośrednictw pracy, co w efekcie zwięk-
szy konkurencyjność i efektywność działań,

 – rozszerzeniem zakresu podejmowania pracy w niepełnym wymiarze czasu 
pracy,

 – zmianą sposobu przyznawania zasiłków dla bezrobotnych (motywowanie 
pracodawców do utworzenia miejsca pracy i częściowe pokrywanie kosztów pra-
cy osoby zatrudnionej z funduszu socjalnego),

 – przydzieleniem bezrobotnym bezpośrednich opiekunów, których zada-
niem byłoby kontrolowanie wywiązywania się z obowiązków i respektowanie 
praw obu stron w realizacji celów polityki zatrudnienia,

 – obniżeniem pozapłacowych kosztów pracy,
 – zwiększeniem konkurencyjności i elastyczności na rynku szkoleń,
 – wymaganiem od bezrobotnych większej aktywności w poszukiwaniu pracy,
 – skierowaniem działań na podażową stronę rynku pracy, a nie na wyjazdy 

młodych, często dobrze wykształconych osób, do pracy w krajach UE, nie biorąc 
pod uwagę faktu, że jest to utrata kapitału intelektualnego. 
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Streszczenie. W referacie omówiono wpływ kryzysu w latach 2008–2009 na MŚP w Polsce. 
Zaproponowano w nim nową klasyfikację tych firm na bazie istniejących przepisów. Zwrócono 
uwagę na nowe aspekty obecnego kryzysu oraz sposoby jego przezwyciężenia. Analizę wybranych 
efektów funkcjonowania MŚP w dobie recesji oparto na firmach w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. 
Wyciągnięte z niej wnioski wskazują, że wpływ MŚP na gospodarkę narodową zaznacza się w ich 
ujęciu globalnym, a nie jednostkowym czy mezoekonomicznym.

Słowa kluczowe: kryzys, MŚP, finanse

1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie wpływu początkowego etapu kryzy-
su finansowego w Polsce na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Przedstawiono w nim też propozycję klasyfikacji MŚP, która wywodzi się z prag-
matycznych przesłanek. Badania mają charakter pilotażowy, podjęto je w jednym 
z regionów w Polsce na grupie 34 firm dobranych zgodnie z zaproponowaną sys-
tematyzacją.
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2. Istota funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

W latach 90. ubiegłego wieku rozwój przedsiębiorstw był wyznaczany 
w kierunku: od korporacji do firm opartych na indywidualnej przedsiębiorczo-
ści właścicieli. Organizacje takie są niewielkie i podejmują działalność, którą 
nie są zainteresowane  koncerny. 

W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ok. 99% zarejestrowa-
nych firm, wytwarzają ok. 50% PKB i zatrudniają prawie 2/3 ogółu pracowni-
ków. Tę sferę gospodarowania nazwano „działalnością gospodarczą”. Regulują 
ją zapisane w aktach prawnych zasady:

 – wolności gospodarczej – każdy podmiot gospodarczy może prowadzić 
działalność gospodarczą w ramach  obowiązującego prawa, 

 – równości sektorów gospodarczych – niezależnie od formy własności każ-
da jednostka gospodarcza ma takie same prawa i obowiązki,

 – samodzielności przedsiębiorstwa: każda jednostka jest odpowiedzialna 
za formę organizacji i kształtowanie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych, 
w szczególności odpowiada za swoje zobowiązania,

 – konkurencyjności, która, będąc podstawą rynkowego ustroju gospodarcze-
go, umożliwia rozwój całej gospodarki wskutek prawnie uporządkowanej rywali-
zacji wszystkich podmiotów.

Podstawą takiego podejścia było powiedzenie „co nie jest zabronione, jest 
dozwolone”, oznaczające konieczność wyraźnego wskazania rodzaju działań, 
których nie można wykonywać bez prawnych zezwoleń.

W ujęciu ekonomicznym działalność gospodarcza opiera się na 4 zasadach:
 – racjonalnego gospodarowania (wydajności i oszczędności),
 – przedsiębiorczości (gotowości do twórczego rozwiązywania problemów, 

efektywnego przystosowania się do zmieniających się warunków produkcji),
 – rentowności – zwrot nakładów z nadwyżką (samofinansowanie),
 – płynności – zamiana różnych aktywów na gotówkę i zdolność do regu-

lowania długów.
W Polsce przyjęto podział firm na:

 – mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich 
roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie osiąga 
więcej niż 2 mln EUR,

 – małe przedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 50 pracowników oraz ‒ 
jego roczny obrót nie przekracza 10 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie 
wynosi więcej niż 10 mln EUR,

 – średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich 
oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie 
osiąga więcej niż 43 mln EUR.
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Ze względu na warunki polskiej gospodarki powyższe kryteria nie są ade-
kwatne do rzeczywistości. Przykładowo, na podstawie klasyfikacji do średniego 
przedsiębiorstwa  zalicza się firmę, która osiąga ok. 180 mln PLN obrotów, a jej 
majątek nie przekroczył ok. 130 mln PLN. W praktyce takie wartości są charak-
terystyczne dla dużej firmy.

Lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie klasyfikacji opierającej się na kryte-
riach fiskalno-rachunkowych, w której główne odniesienie stanowi wielkość ob-
rotów: 1,2 mln EUR, tj. ok. 5 mln PLN, 5 mln EUR oraz 10 mln EUR1. Wyróżnia 
się w niej:

 – mikroprzedsiębiorstwa: indywidualne, spółki cywilne, jawne i partnerskie 
niezobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (do 1,2 mln EUR obrotów),

 – małe przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe i osiągające obroty 
od 1,2 mln EUR do 5 mln EUR,

 – średnie przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe i osiągające ob-
roty od 5 mln EUR do 10 mln EUR.

Taka klasyfikacja jest bliższa rzeczywistości polskiej gospodarki, dostosowa-
na do prawnych warunków jej funkcjonowania i prostsza (pomija wielkości za-
trudnienia i sumy bilansowej). Ponadto można zaobserwować pewną zależność: 
im większa jest wielkość obrotów, tym zwiększa się zazwyczaj liczba zatrudnio-
nych i suma bilansowa.

W praktyce gospodarczej można wyróżnić dwojakie podejście firm. Mikro 
i małe przedsiębiorstwa dążą głównie do minimalizowania podatku dochodo-
wego, choć powinny kierować się kryterium efektu. Prowadzi to do obniżenia 
zysków, gdyż zarządzający takimi jednostkami często zwiększają bez potrzeby 
koszty, aby zapłacić mniejszy podatek dochodowy (np. niepotrzebne zaciągają 
kredyt, który nie skutkuje zwiększeniem obrotów). W miarę wchodzenia polskie-
go kapitalizmu w okres dojrzały tego typu postępowanie będzie zanikać. Średnie 
przedsiębiorstwa kierują się raczej już 2 celami2:  krótkoterminowym – maksy-
malizacją zysku oraz długoterminowym – wzrostem wartości firmy i wartości dla 
właścicieli.

Takie wnioski można wysunąć na podstawie wieloletnich obserwacji. Nie-
jednokrotnie spotyka się przypadki działalności takich jednostek, w których  
decydenci (głównie właściciele firm jednoosobowych) wiedzą o tym, że mini-
malne „wyjście na swoje” wiąże się z pokryciem kosztów stałych, zatem bez teo-

1 Kwoty te w ujęciu fiskalnym wypływają z przepisów: podatkowych, ustawy o rachunkowości 
oraz KSH, w którym określono granicę górnych obrotów dla małego przedsiębiorstwa. Wartość 
powyżej 10 mln EUR określałaby już poziom  dużych przedsiębiorstw. Drugie kryterium, liczba 
zatrudnionych, nie występuje w ustawie podatkowej, dlatego nie jest brane pod uwagę w dalszym 
zróżnicowaniu MŚP.

2 Ta teza wymaga weryfikacji. Duże przedsiębiorstwa (o obrotach powyżej 10 mln EUR) po-
winny kierować się już tymi 2 celami. Niemniej w finansach przedsiębiorstw podejście do celu 
działania firm jest przyjmowane, począwszy od lat 90. XX w.
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retycznej znajomości progu rentowności kryterium to stosowane jest w praktyce 
działania niektórych małych przedsiębiorców3.

3. Specyfika kryzysu gospodarczego w latach 2007–2009

Zazwyczaj przyczyna każdego większego kryzysu gospodarczego tkwi we 
wzajemnym powiązaniu wielu czynników. Obecnie w dobie globalizacji podsta-
wowe znaczenie mają czynniki finansowe charakterystyczne dla systemów ban-
kowych i giełdowych, a dużo mniejsze – produkcja i konsumpcja. Coraz więcej 
wiadomo, jak wyjść z takiego kryzysu. Nowoczesne gospodarki opierają się na 
wiedzy, co prowadzi do zmian w zarządzaniu jednostkami i podziale pracy, prze-
mian w sektorze bankowym, zwiększania ryzyka gospodarczego.

Kryzys powoduje załamanie cyklu koniunkturalnego, co skutkuje recesją, 
która w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego (struktury gospoda-
rek narodowych) krajów przybiera różny wymiar. Wówczas władze gospodar-
cze i przedsiębiorcy muszą zrestrukturyzować funkcjonowanie całej gospodarki 
i swoich przedsiębiorstw.

Według Władysława Szymańskiego kryzys finansowy przebiega następująco4:
 – napływ inwestorów zagranicznych, co oddziałuje na ożywienie gospo-

darcze i  zwiększenie ich liczby, 
 – wzrost akcji kredytu krajowego i masy pieniężnej w obiegu,
 – skok cen nieruchomości oraz podwyższenie wartości przedsiębiorstw,
 – zwiększanie kursu waluty krajowej i duży popyt wewnętrzny ogranicza-

jący eksport,
 – tworzenie się i narastanie nierównowagi w bilansie handlowym,
 – ustanawianie wysokich stóp procentowych przyciągających nowy kapitał, 
 – aprecjacja waluty krajowej, 
 – dostęp do tańszych kredytów zagranicznych powodujący zwiększenie 

podaży waluty krajowej w wyniku zamiany waluty na złotówki,
 – wzrost rezerw walutowych i dalszy napływ kapitału, 
 – gwałtowny spadek wartości waluty krajowej,
 – powstanie trudności płatniczych ze względu na deprecjację złotówki,

3 Autor zna takie przypadki.
4 W. Szymański, Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001, s. 119–120;  

W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, 
Difin, Warszawa 2004, s. 152–154.
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 – wzrost stóp procentowych i oprocentowania depozytów,
 – spadek cen akcji i nieruchomości,
 – wzrost kosztów importu, 
 – bankructwo przedsiębiorstw ze względu na ograniczenie źródeł finanso-

wania ich działania.
Kryzys w latach 2007–2009 został wywołany załamaniem się rynku kredy-

tu hipotecznego w USA. Jego podłożem było panujące w Ameryce Północnej 
przeświadczenie, że każda rodzina powinna mieć własny dom (jest to czynnik 
psychologiczny oddziałujący na duże zespoły ludzkie, a więc przeistaczający się 
w czynnik socjologiczny). Wiele osób decydowało się na zaciągnięcie ryzykow-
nych kredytów, co wywołało brak zaufania do możliwości finansowych  gospodar-
ki amerykańskiej. Ponadto popełniono wiele innych błędów, np. przeszacowano 
wartość majątków jako zabezpieczeń pod kredyty, przeprowadzono zbyt rozległą 
akcję sekurytyzacji aktywów znacznie zwiększającą ryzyko, dopuszczono do za-
nadto dynamicznego rozwoju instrumentów pochodnych5, oferowano zbyt tanie 
kredyty na finansowanie inwestycji w jenach i frankach szwajcarskich)6, oraz 
w dziedzinie makroekonomii, np. brak odpowiedniego nadzoru nad instytucja-
mi finansowymi będącego rezultatem dominującego podejścia monetarystyczne-
go w kręgach światowej nauki i finansjery. W warunkach globalizacji sytuacja 
w USA wpłynęła na gospodarkę światową7. 

Jest jednak pewna cecha odróżniająca obecny kryzys od dotychczasowych: 
to nadzwyczaj silne połączenie wyżej wymienionych ujęć o charakterze ekono-
micznym z aspektami psychologicznymi8 i socjologicznymi w przeciwieństwie 
do poprzednich interpretacji pojawiających się kryzysów. 

 

5 Niewiele wiadomo o ich funkcjonowaniu w warunkach globalizacji, dlatego w krajach wyso-
ko rozwiniętych  nie zapanowano nad ich rozwojem.

6 Wszystkie te elementy przyczyniły się do powstania różnych baniek spekulacyjnych, które 
kiedyś musiały pęknąć.

7 Obecnie zaczyna dominować pogląd, że globalizacja przynosi ogromne korzyści oraz 
negatywne skutki uboczne (np. zwiększanie rozpiętości w dochodach nie zawsze zasłużonych). 

8 Nie oznacza to, że dopiero teraz rozpatrywane są takie powiązania. Jedną z pierwszych 
teorii o  psychologicznym podłożu była teoria ojca nowożytnej ekonomii Adama Smitha, który 
wyjaśniał postępowanie ludzi ich egoizmem w dążeniu do osiągnięcia korzyści jako podstawy 
kreowania zysku. Później prawie każda z teorii ekonomicznych  poruszała  jakiś aspekt psycholo- 
giczny bądź socjologiczny. Jednak dopiero teraz obserwuje się  duże nasilenie związków eko-
nomii z psychologią i socjologią. Mogą o tym świadczyć m.in. powstanie interdyscyplinarnej 
nauki pod nazwą psychologia ekonomiczna (zob. np. pracę zbiorową Psychologia ekonomiczna, 
pod red. T. Tyszki, GWP, Gdańsk 2004) czy też ukazanie się wielu pozycji książkowych z zakresu 
finansów behawioralnych.
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Pojęcie „kryzys” nie zostało dotąd nigdzie precyzyjnie określone9, i trudno na-
wet wymagać, by tak było. Niektórych terminów nie można zdefiniować w spo-
sób ścisły10. Wynika to z cech umysłu ludzkiego, który, według współczesnych 
psychologicznych ujęć, ma charakter kognitywny. W pewnym sensie „kryzys” to 
pojęcie subiektywne i dlatego każdy z podmiotów może uważać, że znajduje się 
w stanie kryzysu, gdy jego osłabienie jest interpretowane jako zagrożenie swego 
istnienia11. Ze względu na subiektywny charakter jego definicja zależy od psycho-
socjologicznych elementów.

Tak znaczne zaznaczenie pierwiastków: psychologicznego i socjologicznego 
w ekonomii może implikować powolne odchodzenie od zbyt teoretycznych inter-
pretacji zjawisk ekonomicznych koncentrujących się na wysublimowanych ich 
ujęciach matematycznych polegających na wyjaśnianiu na podstawie różnorod-
nych krzywych. Ostatnio modne staje się np. wykorzystywanie psychologii i so-
cjologii zaufania w zarządzaniu12. Można skonstatować, że kultura nieufności ma 
swoją pożywkę w nietransparentności działania (co wpływa na przypadkowość 
decyzji), anonimowości i wielonarodowości interesariuszy, chaosie prawnym, ła-
twości i szybkości przesyłania przeróżnych informacji, niewiarygodności kontra-
hentów próbujących pokazywać się z jak najlepszej, a nie rzeczywistej strony itp.

W Polsce, zważywszy na występowanie zjawisk globalizacyjnych, dosyć dłu-
go nie występowały objawy recesji. Jednak kryzys dotarł w końcu do Polski, cze-
go świadectwem były m.in.:

 – spadek poziomu udzielanych kredytów przez banki, 

  9 Zob. np. w „Wielkiej encyklopedii powszechnej” PWN, gdzie tylko omawia się to pojęcie, 
wskazując na to, że kryzys oznacza stan  niewydolności systemów społeczno-politycznych, zagra-
żających funkcjonowaniu ich podstaw i naruszających ich tożsamość. „Wielka encyklopedia po-
wszechna” pomija całkowicie pojęcie kryzysu jako niekorzystnej zmiany w życiu organizacji lub 
człowieka, która doprowadza je do utraty statusu stabilnego poziomu. Pomija także rolę emocji  
w wywołaniu tego stanu oraz zagrożenie dla podstawowych wartości, interesów, celów, praw, swo-
body i życia ludzi. Nie przedstawia też  ona kryzysu jako kulminacji dotychczasowych konfliktów  
w rozpatrywanym  układzie, gdyż wtedy konflikt stanowi pewną „codzienność”, a dopiero jego natę-
żenie i utrzymujące się napięcie decydują o jego transformacji w kryzys. Trzeba jednak dodać, że stan 
kryzysowy może mieć także pozytywne elementy (np. to najlepszy czas na konieczne reformy finan-
sów publicznych), jednak omówienie tego aspektu wykracza poza ramy niniejszego opracowania 

10 Można wskazać na trudności w określeniu, czy Polska w latach 2008 i 2009 była już w stanie 
kryzysu czy jeszcze nie albo, jeżeli już była, to czy kryzys się nasilił, czy miał się ku końcowi. Tak 
samo trudno określić początek i koniec Wielkiego Kryzysu lat 30. XX w. w Polsce. Uważa się, że 
jego kres położył wybuch II wojny światowej.

11 Zob. R. Thom, Parabole i katastrofy, PIW, Warszawa 1991, s. 117. Autor wskazuje też, że 
systemy przyrody nieożywionej i mechaniczne mają swoje „punkty krytyczne”, ale nie dotyczą je 
autentyczne kryzysy.

12 Zob. m.in. W. Bennis, D. Goleman, J. O’Toole, Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. 
Jasne zasady, MT Biznes, Warszawa 2009; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk,  A. Sankowska,  
M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, 
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009; H. Russel, Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
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 – znaczne obniżenie wartości złotego w wyniku spekulacji na walucie polskiej,
 – problemy związane z opcjami walutowymi. 

Na przełomie lat 2008 i 2009 Polska była jedynym państwem w Europie o do-
datnim wzroście PKB (tzw. zieloną wyspą)13. Na ten efekt złożyły się, według 
ekonomistów, następujące przyczyny:

 – względnie nieduże osłabienie złotego, 
 – stosunkowo małe rozregulowanie rynku pracy, co zaowocowało małym 

wzrostem bezrobocia, 
 – napływ funduszy europejskich,
 – rozważna polityka kredytowa banków, co doprowadziło m.in. do spadku 

poziomu tzw. nieregularnych kredytów,
 – stosunkowo mała zależność od eksportu, dzięki czemu załamanie się ten-

dencji handlu światowego nie zmieniło w dużym stopniu tempa wzrostu polskiej 
gospodarki (w Polsce zagraniczne obroty handlowe w ujęciu względnym są ok.  
2 razy mniejsze niż w innych krajach wschodniej Europy),

 – utrzymanie w ryzach poziomu konsumpcji, co nie wpłynęło na zmniejsze-
nie produkcji,

 – szybkie tempo wzrostu inwestycji infrastrukturalnych. 

4. Wpływ kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce14

Obecny kryzys spowodował przede wszystkim mniejsze możliwości finanso-
wania przedsiębiorstw przez rynek kredytowy, co doprowadziło m.in. do wystą-
pienia tzw. efektu wypychania. W jego wyniku budżet państwa wchłonął środki 
bankowe i w ten sposób przyczynił się do zmniejszenia wolnych zasobów pie-
niężnych w obrocie gospodarczym, także tych dostępnych dla MŚP.

Ponadto osłabienie możliwości finansowania wywołały:
 – spadek zaufania na rynku finansowym,
 – pogorszenie funkcjonowania rynku międzybankowego. 

Dotyczy to głównie MŚP, których działalność jest uznawana przez banki za bar-
dziej ryzykowną. W marcu 2009 r. udzielono nowych kredytów na kwotę zaledwie 
400 mln PLN, dla porównania w lutym była to suma 4,1 mld PLN, a w styczniu 2009 r. 
– 5,33 mld PLN.

13 W 2010 r. Polskę prześcignęły pod względem wzrostu PKB inne kraje, które wcześniej 
cechowały się mniejszym spadkiem PKB (np. Niemcy). Oznacza to, że w obecnym kryzysie 
wykorzystano różne recepty na jego przezwyciężenie, a nie tylko polską metodę „jazdy na gapę” (tj. 
bez udziału finansowania budżetowego).

14 Opracowano na podstawie: Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Biuro Analiz Sejmo-
wych,  Wydawnictwo Sejmowe 2009, s. 13–17.
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W opracowaniu Biura Analiz Sejmowych można przeczytać:
Jednocześnie nastąpiło wycofywanie kapitału z warszawskiej giełdy, skutkujące przeceną 
wartości spółek notowanych na giełdzie oraz zablokowaniem możliwości pozyskania no-
wego kapitału tą drogą. Oczywiste jest, że w tej sytuacji pozyskanie nowego kapitału za po-
średnictwem giełdy jest niezmiernie utrudnione. Poprawiły się wprawdzie warunki finanso-
we eksportu, lecz zostały one zniwelowane dramatycznym spadkiem popytu zewnętrznego.  
W czwartym kwartale 2009 r. wolumen eksportu zmniejszył się o 2,6%, a pogarszające się 
prognozy dotyczące światowego PKB są podstawą do oczekiwania dalszego spadku polskie-
go eksportu – może on wynieść nawet 8,3% w ciągu całego roku 2009. Spadek eksportu do-
tyka w pierwszej kolejności producentów mebli oraz sprzętu AGD i RTV, ale stopniowo prze-
nosi się na ich poddostawców, a wraz z ograniczaniem działalności kolejnych branż – odbija 
się na całej gospodarce. Pogłębiające się trudności przedsiębiorstw przenoszą się z  kolei na 
rynek pracy, przejawiając się zarówno faktyczną redukcją zatrudnienia, jak i narastającymi 
obawami przed zwolnieniem. Skutkuje to ograniczeniem popytu konsumpcyjnego: w marcu 
sprzedaż detaliczna spadła o 1,8% w ujęciu rocznym. Jest to już drugi miesiąc kurczenia się 
popytu, w lutym spadek sprzedaży wyniósł 2,3%15 (zob. wykres 1). 

Wykres 1. Dynamika sprzedaży detalicznej w okresie styczeń 2006 r. – marzec 2008 r.  
według cen stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
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Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej, I kwartał 2009, www.stat.gov.pl [23.04.2009].

Mające duże trudności przedsiębiorstwa podejmowały działania związane 
z obniżeniem kosztów oraz podwyższeniem sprzedaży.

Raport jednego z audytorów KPMG sporządzony po 1. kwartale 2009 r. 
wskazuje, że prawie 80% polskich przedsiębiorstw obniżyło koszty, a kolej-
ne 15% zamierzało podjąć takie działania w najbliższym czasie. Co dziesiąte 
przedsiębiorstwo zmuszone było do ograniczenia wydatków o co najmniej 25%. 
Więcej niż 30% firm nie mogło ustalić, jaka będzie skala redukcji kosztów.

15 Tamże.
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Tylko 5% przedsiębiorstw planowało skupić się wyłącznie na redukcji kosz-
tów. Wiele firm zamierzało podjąć działania podnoszące obroty, takie jak zwięk-
szenie udziału w rynku (np. w wyniku dostosowania cen, usprawnienia dystry-
bucji, udoskonalenia oferty) oraz  skoncentrować się na kilku podstawowych 
produktach czy segmentach. 

Niewiele firm zakładało podjęcie działań strategicznych, np. wprowadzenie 
innowacji – 26% lub przejęcia – 13% (zob. wykres 2).

Aby obniżyć koszty, 80% przedsiębiorstw zdecydowało się na optymaliza-
cję zatrudnienia, zmniejszając liczbę pracowników, koszty pozapłacowe w re-
zultacie ograniczania świadczeń pracowniczych oraz stosując elastyczne formy 
zatrudnienia. Badania Boston Consulting Group (BCG) wskazują, że polskie 
przedsiębiorstwa zwalniają pracowników częściej niż firmy w zachodnioeuro-
pejskich krajach, które w czasie kryzysu skupiają się bardziej na wydajności 
i długofalowej motywacji pracowników16. 

Wykres 2. Deklarowane przez przedsiębiorców działania w celu zwiększenia przychodów
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Źródło: Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa 
podchodzą do optymalizacji kosztów, raport KPMG w Polsce 2009, www.kpmg.pl [23.04.2009].

Od początku 2010 r. 761 polskich przedsiębiorstw zostało postawionych 
w stan likwidacji i upadłości17. W najgorszej sytuacji znalazła się branża spożyw-
cza. Na koniec czerwca 15 911 firm zalegało z płatnościami wobec swoich kon-
trahentów, tj. blisko 3000 więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego 
roku. W tej branży na koniec 2. kwartału 2010 r. 64% firm znalazło się w słabej 
kondycji finansowej, co w odniesieniu do 1. kwartału stanowiło wzrost o 5%. 
Ponadto zwiększyła się ogólna kwota z tytułu zobowiązań kupieckich. Terminy 

16 Tamże.
17 Por. Nadciąga wielka lawina bankructw w Polsce, „Gazeta Prawna”, 18.08.2010.



Ireneusz Wieczorek314

płatności w tej branży doszły do 90 dni, co w porównaniu z rokiem 2009 stanowi 
3-krotny wzrost (w 2009 r. – średnio 30 dni).

W związku ze wzrastającą liczbą zatorów płatniczych szybko rozwinął się 
handel długami. W 2009 r. wartość windykowanych wierzytelności w Polsce wy-
niosła 5,4 mld PLN. Szacowało się, że w roku 2010 wartość tych należności może 
przekroczyć 7 mld PLN18.

5. Sposoby przezwyciężania sytuacji kryzysowej  
w działalności MŚP

W dobie kryzysu w szczególnie trudnym położeniu w znalazły się małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Nie mogły one bowiem w pełni wykorzystać wszyst-
kich instrumentów przeciwdziałania jego skutkom. W opracowaniu opisano 
podstawowe sposoby zminimalizowania następstw kryzysu stosowane przez 
MŚP.

5.1. Kompetentny przywódca

Istnieje pogląd, że w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa potrzeb-
ny jest inny typ osobowości menedżera. Jednakże MŚP nie mogą sobie na to 
pozwolić, dlatego w warunkach kryzysowych najlepszym rozwiązaniem jest 
połączenie doświadczenia dotychczasowego szefa firmy z doświadczeniem ko-
goś innego, kto rzuciłby nowe światło na przyczyny impasu i sposoby wyjścia 
z niego.

5.2. Opracowanie wizji działania

Firma powinna sporządzić krótko- i długofalowy plan działania z uwzględ-
nieniem potrzeb, wymogów otoczenia i własnych możliwości (zasobów). Należy 
określić w nim cele, zadania, zanalizować sytuację w otoczeniu i wewnątrz firmy, 
przedstawić zakres potrzebnych zmian i działania w celu ich realizacji. Bez planu 
podejmuje się w firmie chaotyczne decyzje.

W MŚP wypracowanie strategii działania jest dosyć trudnym zadaniem, gdyż 
większość z nich postępuje w doraźny sposób. Należy więc uzmysłowić kierow-
nikom tych firm konieczność długofalowego zarządzania.

18  Tamże.
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5.3. Analiza dotychczasowej działalności

Kryzys wymusza wiele przewartościowań reguły działania w danej bran-
ży. Aby je zrealizować, należy zastanowić się nad atutami firmy i słabościami 
konkurentów i dopasować własne możliwości do potrzeb rynku. Alternatywę 
stanowi zmiana branży, jest ona jednak obciążona zbyt dużymi nakładami. Zde-
cydowanie się na nią może skutkować nowym modelem biznesu, który wymaga 
zredukowania kosztów i rozszerzenia działalności związanej z tzw. kluczowymi 
czynnikami powodzenia firmy. Należy też przemyśleć zasadność wykorzystania 
pewnych nowych koncepcji zarządzania, np. outsourcing19.

Kryzys skłania do refleksji nad efektywnością współdziałania z klientami 
– obiera się nowe strategie, a następnie je realizuje, zmieniając warunki dotych-
czasowej współpracy i wypowiadając umowy nierentownym klientom. Rozpa-
truje się istniejące możliwości i podejmuje kroki, które zwiększają atrakcyjność 
wytwarzanego produktu. Należy również dostosować swoją ofertę do potrzeb 
rynku, w tym zagranicznego. 

Analiza sytuacji firmy na rynku i wytyczenie nowych kierunków działań 
są trudnym przedsięwzięciem, dlatego dobrym posunięciem jest zwrócenie się 
o pomoc do odpowiedniej firmy konsultingowej.

5.4. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

W obliczu kryzysu podejmowanie inwestycji rzeczowych jest ograniczane, 
a bardziej preferowane są inwestycje finansowe (głównie mające charakter lokat 
bankowych). Te firmy, które chcą i mogą zainwestować, muszą odpowiedzieć 
przede wszystkim na pytanie: które z inwestycji realizować, a które wstrzymać. 
W MŚP problemem głównym jest posiadanie środków pieniężnych, co wpływa 
negatywnie na wszelkiego rodzaju decyzje inwestycyjne.

5.5. Ostrożne zarządzanie gotówką

W tej dziedzinie można wprowadzić pewne rygorystyczne zasady gospodaro-
wania środkami pieniężnymi, które polegałyby na maksymalnym wykorzystaniu 
własnego potencjału i ściąganiu należności oraz na minimalizowaniu i selektyw-
nym regulowaniu zobowiązań. Można rozważyć więc sporządzanie przynajmniej 
cotygodniowego raportu, zarówno w układzie ex post, jak i ex ante na podstawie 

19 W obecnych warunkach MŚP decydują się na outsourcing nie ze względu na poprawę 
efektywności działalności, tylko by zminimalizować koszty związane z przestrzeganiem praw pra-
cowniczych.
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spodziewanych wpływów i wydatków. Oznaczałoby to konieczność wykonania 
m.in. następujących czynności:

 – ścisłe planowanie wszelkich wydatków i wpływów oraz analizowanie 
przyczyn odchyleń między ich prognozowanym i rzeczywistym poziomem, 

 – podpisanie aneksów do umów z kontrahentami gospodarczymi, bankami, 
pracownikami itd. w sprawie regulacji wzajemnych płatności i innych zobowią-
zań (np. poręczeń i gwarancji bankowych), skracając je bądź wydłużając,

 – radykalne ograniczenie wydatków tylko do niezbędnego ich minimum.
Podstawowym problemem w zarządzaniu gotówką w MŚP jest jej przepływ 

między przedsiębiorstwem a jej właścicielami, co szczególnie dotyczy spółek 
osobowych i firm jednoosobowych. Często spotyka się przypadki zabierania pie-
niędzy z dochodowej firmy i lokowania ich na osobistych lokatach, co doprowa-
dza do utraty płynności przez przedsiębiorstwo.

Problem zarządzania gotówką przeradza się w problem optymalizacji kapitału 
obrotowego netto.

5.6. Optymalizacja kapitału obrotowego netto 

W dobie kryzysu dbałość o utrzymanie płynności finansowej jawi się działa-
niem daleko ważniejszym niż osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

Prowadzi to do optymalizacji poziomu zapasów, należności, środków pienięż-
nych i zobowiązań krótkoterminowych.

Optymalizacji kapitału obrotowego nie stosuje się powszechnie, ekonomiści 
często ją pomijają, nie doceniając jej skutku, jakim jest wywołanie dodatkowych 
przepływów pieniężnych, które rozwijają działalność. W MŚP optymalizacja ka-
pitału obrotowego netto stanowi terra incognita i tylko w nielicznych firmach 
jest ona prowadzona. Oznacza to, że menedżerowie MŚP powinni udać się na 
szkolenia w tym zakresie20.

5.7. Redukowanie wszelkiego rodzaju zadłużenia 

Redukcję zobowiązań kupieckich należy prowadzić równolegle z restrukturyza-
cją (zamianą zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe). Należy wstrzy-
mać ewentualne wypłaty dywidend, żeby nie pogarszać poziomu cash flow. Trzeba 
przejrzeć listę klientów zrezygnować z tych, którzy systematycznie nie płacą.

20 Znane są przypadki małych przedsiębiorstw, których właściciele na początku swej działalno-
ści zaciągali kredyty i, mając pieniądze, uważali, że znajdują się w dobrej sytuacji, chociaż notowali 
straty. Gdy po rocznej działalności zaczęli dochodzić do niewielkich zysków, a kończyła się im 
gotówka z kredytów, mówili o złej sytuacji i niekiedy zamykali z tego powodu firmę.
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5.8. Redukcja kosztów

Ograniczenie kosztów odgrywa główną rolę w poprawie efektywności działa-
nia w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Dotyczy to przede wszystkim kosztów 
ogólnych. Kryzys mobilizuje do znacznej transformacji działalności w postaci 
wprowadzenia różnego rodzaju innowacji techniczno-technologicznych i organi-
zacyjnych. 

5.9. Poszukiwanie dodatkowych możliwości  
finansowania działalności

Spośród różnorodnych możliwości finansowania działalności, takich jak wy-
korzystanie derywatów, formuły venture capitals, środków unijnych, leasingu, 
factoringu, franchisingu. MŚP mogą zastosować 4 ostatnie ich rodzaje.

5.10. Monitorowanie sytuacji ekonomicznej  
na rynku krajowym i zagranicznym

Wskazane jest śledzenie rozwoju sytuacji na rynku w zakresie zapowiedzi 
kryzysu, zmian u konkurencji, możliwości zastosowania środków zaradczych, 
w tym państwowego wsparcia. Duże znaczenie należy przypisać monitorowaniu 
rynku eksportowego jako sposobu nie tylko przetrzymania kryzysu, ale i swoistej 
„ucieczki do przodu”, co często prowadzi do rozwoju. 

6. Wybrane aspekty funkcjonowania mikro  
i małych przedsiębiorstw w dobie kryzysu  

w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej 

Większość wymienionych wcześniej sposobów funkcjonowania w czasie kry-
zysu można zastosować w MŚP, ale przynoszą one raczej niewielkie efekty. Od-
działywanie MŚP na pomniejszenie skutków kryzysu nie jest jednoznaczne. MŚP 
mogą być traktowane jako: samodzielne, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zbiór 
MŚP w skali branży, MŚP en bloc w skali gospodarki narodowej.

W 1. przypadku MŚP jako samodzielne firmy nie wywierają i nie są w stanie 
wywrzeć, w krótkim okresie, akcelerującego wpływu na procesy ekonomiczne 
w gospodarce narodowej. Wynika to przede wszystkim z następujących ich cech:
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 – niski udział w rynku,
 – występowanie właściciela w roli kierownika (zarządcy), który podejmuje 

decyzje: brak kadry menedżerów,
 – mało rozwinięta struktura organizacyjna niepozwalająca na rozwój szer-

szej działalności21,
 – utrudniony dostęp do koniecznego kapitału22, szczególnie na rynku ka-

pitałowym,
 – konieczność przystosowywania się do otoczenia,
 – działanie na rzecz niewielkich, ściśle określonych odbiorców23,
 – duża zależność od kooperantów,
 – działanie głównie na rynku lokalnym.

MŚP w skali branży mogłyby wpłynąć pozytywnie na kondycję gospodarki 
w dobie kryzysu, jednak ze względu na brak ośrodka koordynującego działania 
antykryzysowe takie oddziaływanie nie wydaje się możliwe. Można wykorzy-
stać natomiast charakterystyczną dla nich elastyczność funkcjonowania (mo-
bilność) pozwalającą na szybkie przestawienie mocy produkcyjno-usługowych 
i ograniczenie w ten sposób negatywnych skutków wystąpienia objawów kryzy-
sowych (np. zatrudnianie zwalnianych gdzie indziej pracowników).

Największy wpływ na sytuację ekonomiczną w państwie mogą wywrzeć 
MŚP w ujęciu en bloc. Polega on na stabilizacji spadku podstawowych parame-
trów ekonomicznych w skali narodowej gospodarki24, gdyż likwidacja firm nie 
pociąga za sobą dużego ich obniżenia, a jednocześnie dzięki szybkiemu zakła-
daniu takich przedsiębiorstw możliwe jest odnotowanie ich wzrostu. 

Aby dowiedzieć się, jak funkcjonują MŚP, przeprowadzono badanie do-
wolnie wybranych 34 firm25 działających na lokalnym rynku (w aglomeracji 
śląsko-dąbrowskiej). Próba ta jest mała i niereprezentatywna, jednak przy-
padkowy dobór poszczególnych firm będących mikro lub małymi przedsię-
biorstwami (o obrocie do ok. 20 mln PLN) z różnych rodzajów działalności 
gospodarczej może stanowić bodziec do daleko bardziej pogłębionych badań 
w tej dziedzinie.

Należy zaznaczyć, że w podjętym badaniu nie chodziło o ujawnienie roli sek-
tora MŚP w gospodarce narodowej, tylko o uchwycenie pewnych trendów w ich 
funkcjonowaniu w dobie kryzysu26.

21 Niemniej zaletą tej cechy jest elastyczność działania MŚP w rezultacie m.in. szybkiego prze-
pływu informacji.

22 Właściciele MŚP wykazują niechęć do korzystania z kredytu bankowego.
23 Realizacja  tzw. strategii niszy dla MŚP. Por. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 

2006, s. 268.
24 Tj. wzrost/spadek PKB, stopa inflacji, stopień bezrobocia, stopa konsumpcji itp.
25 Rachunkowość tych firm prowadzą biura rachunkowe.
26 Szerzej o roli małych firm por. m.in. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we 

Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 47–60; Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, 
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Dane na temat niektórych efektów funkcjonowania MŚP w czasie kryzysu 
przedstawia tabela 1.

Wydaje się, że przekrój badanych firm oddaje w pewnym sensie stan gospo-
darki narodowej. W MŚP przeważa działalność usługowa, a następnie handlowa, 
niski jest udział firm produkcyjnych.

Z 6 firm, które powstały w latach 2008–2009, 1 (pub) jest już w stanie likwi-
dacji, co w dobie kryzysu częściowo znajduje swoje uzasadnienie. 

Typowe małe przedsiębiorstwo zatrudnia do 5 osób, przeważnie są to wła-
ściciele i ich rodziny. Nie występuje w nich duża rotacja pracowników. W po-
nad 70% badanych firm nie było zwolnień, a w 35–44% przyjmowano nowych 
pracowników.

Mimo kryzysu ok. 68% firm osiągnęło zyski, przy czym tylko w 47% było to 
rezultatem zwiększonych przychodów, co oznacza, że w takich czasach dużą rolę 
odgrywa obniżanie kosztów.

MŚP  finansują swoją działalność własnymi środkami oraz korzystają z kredy-
tu i leasingu. Kryzys niczego nie zmienia w tym zakresie, gdyż udział tych źródeł 
finansowania był podobny w analizowanych okresach. Wynika to z przyzwycza-
jenia kierowników MŚP, którzy jeśli już korzystali z danego źródła finansowania, 
to chcą to robić nadal. Ponadto zarządzający ostrożnie podejmują decyzję o zacią-
gnięciu kredytu, ponieważ obawiają się, że mogą mieć kłopoty z jego spłatą. Nie-
wiele MŚP sięga po dotacje państwowe i środki unijne, co jest dosyć dziwne w do-
bie kryzysu, niemniej można to wytłumaczyć tym, że gros tych środków pobierają 
nowo założone przedsiębiorstwa, a w badanej grupie jest tylko 18% takich firm27.

Podczas kryzysu MŚP znacznie ograniczają nakłady na środki trwałe, a uzy-
skane dodatkowe środki pieniężne przeznaczają raczej na potrzeby osobiste 
i swoich rodzin.

Przedsiębiorstwa mocno odczuwają wpływ konkurencji. Jedynie firmy usłu-
gowe znajdują się w dobrej kondycji, wśród ankietowanych aż 41% nie po-
twierdziło oddziaływania konkurencji na kondycję ich zakładów. Firmy kładą 
nacisk na specjalizację swoich działań, a nie na ich dywersyfikację: tylko ok. 
12% przedsiębiorstw spośród badanej grupy prowadziło różnorodną działalność.

Spośród analizowanych firm żadna nie produkowała na eksport, który jest dla 
Polski jednym z głównych instrumentów walki ze skutkami kryzysu28. 

Warszawa 1999, s. 55–73; A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, 
Warszawa 2007.

27 W 2008 r. udział środków własnych w finansowaniu działalności MŚP stanowił 73%, kredy-
tu – 17%, leasingu – 7%, środków unijnych – 2%.

28 W 2007 r. udział MŚP w ogólnej liczbie firm eksportujących wynosił ok. 88%, co znajduje 
odzwierciedlenie w takim samym stosunku w zakresie importu. W 2001 r. udział MŚP w eksporcie 
ogółem sięgał ok. 44%. Prawie połowa eksportu MŚP przypadła na średnie firmy zatrudniające od 
50 do 249 osób, a ok. 25% eksportu – na mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy.
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 Tabela 1. Wybrane elementy funkcjonowania MŚP

Lp. Elementy (parametry) B % H % U % M %

I Charakterystyka firmy

1. Początek działalności

 a) przed 2008 r. 3 75 8 89 13 76 4 100

 b) po 2008 r. 1 25 1 11 4 24 – –

2. Zatrudnienie

 a) do 5 osób 2 50 6 67 13 76 2 50

 b) 5‒20 osób – – 3 33 2 12 1 25

 c) powyżej 20 osób 2 50 – 2 12 1 25

3. Zwolnienia pracowników

 a) 2008 r.
  tak 1 25 2 22 4 24 3 75

  nie 3 75 7 78 13 76 1 25

 b) 2009 r.
  tak 1 25 4 44 3 18 2 50

  nie 3 75 5 56 14 82 2 50

4. Przyjęcia pracowników

 a) 2008 r.
  tak 3 75 3 33 4 24 2 50

  nie 1 25 6 67 13 76 2 50

 b) 2009 r.
  tak 3 75 3 33 7 41 2 50

  nie 1 25 6 67 10 59 2 50

II Finanse firmy

1. W latach 2008–2009 firma osiągnęła

 a) zyski 3 75 8 89 11 65 4 100

 b) straty 1 25 1 11 6 35 – –

2. Firma korzystała z dodatkowego finansowania do 2008 r.

 a) kredyt 1 25 5 56 2 12 3 75

 b) leasing 1 25 3 33 7 41 2 50

 c) środki unijne – – – – – – – –

 d) dotacje państwowe – – – – – – 1 25
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Lp. Elementy (parametry) B % H % U % M %

3. Firma korzystała z finansowania po 2008 r.

 a) kredytem 2 50 5 56 2 12 2 50

 b) leasingiem 3 75 1 11 7 41 2 50

 c) środkami unijnymi 1 25 – – – – – –

 d) dotacjami państwowymi – – – – 1 6 – –

4. Nakłady na środki trwałe

 a) większe niż przed 2008–2009 – – 2 22 3 18 2 50

 b) mniejsze w 2008–2009 2 50 5 56 9 53 2 50

 c) bez zmian 2 50 2 22 5 29 – –

5. Środki pieniężne

 a) większe niż przed 2008–2009 – – 3 33 7 41 4 100

 b) mniejsze w 2008–2009 3 75 5 56 3 18 – –

 c) bez zmian 1 25 1 11 7 41 – –

6. Odczuwalna konkurencja w stosunku do lat poprzednich

 a) większa niż przed 200–2009 3 75 7 78 10 59 4 100

 b) mniejsza w 2008–2009 – – – – – – – –

 c) bez zmian 1 25 1 22 7 41 – –

7. Przychody ze sprzedaży

 a) większe niż przed 2008–2009 – – 3 33 9 53 4 100

 b) mniejsze w 2008–2009 3 75 5 56 1 6 – –

 c) bez zmian 1 25 1 11 7 41 – –

8. Rozpoczęcie działalności eksportowej w latach 2008–2009

 a) tak – – – – – – – –

 b) nie 4 100 9 100 17 100 4 100

9. Kontynuacja działalności eksportowej w latach 2008–2009

 a) tak – – – – – – – –

 b) nie 4 100 9 100 17 100 4 100

III Liczba firm 4 9 17 4

Objaśnienia:
B – działalność budowlana;
H – działalność handlowa;
U – działalność usługowa;
M – działalność mieszana w ww. rodzajów działalności;
% – udział danego elementu (parametru) w całości próby danej działalności.

cd. tab. 1
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Analizując wpływ kryzysu na MŚP, można wyciągnąć następujące wnioski 
adresowane do władz gospodarczych naszego państwa:

 – udoskonalenie pomocy dla MŚP chociażby w postaci utworzenia minister-
stwa ds. przedsiębiorczości czy organizacji gwarantującej windykowanie należ-
ności z zagranicy, co wpłynęłoby na rozwój działalności eksportowej MŚP,

 – tworzenie nowych przepisów prawa podatkowego i pracy, które będą 
bodźcem do rozwoju małej przedsiębiorczości.

7. Podsumowanie

W dobie kryzysu MŚP w ujęciu globalnym mogą odgrywać dużą rolę w jego 
przezwyciężaniu. Przeprowadzona analiza na szczeblu mezoekonomicznym re-
gionalnym wykazuje, że sprzyjanie rozwojowi tych przedsiębiorstw może wpły-
nąć pozytywnie na gospodarkę narodową. MŚP kierują się głównie obniżaniem 
kosztów, a zwiększone przychody są bardziej skutkiem szczęśliwego zbiegu oko-
liczności (nowe zlecenia) niż strategicznego myślenia. MŚP raczej przyjmują do 
pracy nowych ludzi niż zwalniają. 

Nie stosują one skomplikowanych technik finansowych, oszczędnie gospo-
darując środkami pieniężnymi, a zyski przeznaczają na cele niegospodarcze. 
Większość małych firm odczuwa działalność konkurencji, najmniejsze zagro-
żenie w tym zakresie dotyczy przedsiębiorstw usługowych. MŚP nie odgrywają 
dużej roli w eksporcie.
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Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono działania wpisujące się w nurt strategii przetrwa-
nia. Zaproponowano stworzenie schematu postępowania przedsiębiorstwa, na którą składają się 
narzędzia umożliwiające szybką predykcję (analiza SWOT) i kwantyfikację nadchodzących zmian 
(analiza wrażliwości). Następnym krokiem jest sporządzenie strategicznej karty wyników, pozwa-
lającej na wdrożenie, a potem kontrolowanie działań zaradczych. Aby zanalizować związki między 
celami zawartymi w poszczególnych jej perspektywach a osiąganym wynikiem finansowym za-
proponowano połączenie teorii ograniczeń z Solverem. W celu racjonalnego zarządzania kosztami 
strategiczną kartę wyników uzupełniono o rachunek kosztów działań.

Słowa kluczowe: kryzys, strategia przetrwania
 

1. Wprowadzenie 

Zaobserwowanie zachodzących na rynku zmian, które świadczą o nad-
chodzącym kryzysie, implikuje konieczność przeprowadzenia odpowiednich 
kroków zaradczych. Zgodnie z literaturą przedmiotu z zakresu zarządzania 
strategicznego czynności te powinny wpisywać się w nurt strategii przetrwa-
nia polegającej na „podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań pozwalających 
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przedsiębiorstwu na przetrwanie, a w dłuższym czasie na rozwój”1. Transforma-
cja systemu nie jest jednak zadaniem łatwym. W literaturze przedmiotu nie ma 
bowiem jednolitego stanowiska badaczy w kwestii odnoszącej się do działań, ja-
kie powinny składać się na strategię przetrwania. Sytuacja ta jest konsekwencją 
tego, iż nie istnieje uniwersalna droga wyjścia z kryzysu, ponieważ przyczyny 
i przebieg zjawisk kryzysowych są odmienne dla każdego z przedsiębiorstw2.   

Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie kluczowe 
elementy powinna zawierać strategia przetrwania przedsiębiorstwa. Przed-
stawiono w nim problemy, z jakimi najczęściej zmagają się przedsiębiorstwa 
w obliczu kryzysu. Dzięki temu powstały schemat postępowania, który po od-
powiedniej modyfikacji, uwzględniającej specyfikę każdej z działalności, bę-
dzie możliwy do przełożenia na grunt jak największej liczby przedsiębiorstw 
produkcyjnych. 

2. Rozpoznanie i kwantyfikacja zagrożenia

W dobie kryzysu należy bacznie obserwować zachodzące w gospodarce prze-
miany, tym bardziej że na skutek działania efektu motyla3 mogą one wystąpić 
w każdej chwili4. Transformacja systemu jest natomiast procesem czasochłonnym 
– wymaga co najmniej 2, 3 lat (polega na zmianie strategii, technologii). Dlatego 
skuteczność procesu dostosowawczego w dużej mierze zależy od dysponowane-
go przez przedsiębiorstwo czasu5. 

W schemacie postępowania przedsiębiorstwa powinno wykorzystać się na-
rzędzia, które umożliwią szybką predykcję nadchodzących zmian. Nie należy 
poprzestawać tylko na analizie wskaźnikowej, gdyż – jak ujawnił to obecny kry-
zys gospodarczy – metoda ta nie jest doskonała. Słabość analizy wskaźnikowej 
wynika przede wszystkim z funkcjonującej w rachunkowości finansowej zasady 
kontynuacji działalności, która zostaje spełniona w przypadku braku wystąpienia 
trudności finansowych do roku od daty wykonania bilansu. Interpretacja sytu-
acji finansowej przedsiębiorstwa nie powinna ponadto opierać się wyłącznie na  
 

1 B. Nogalski, H. Macinkiewicz, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem – pokonać 
kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004, s. 84.

2 B. Wieczerzyńska, Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 86.
3 Nadciąga kryzys gospodarczy, Dziennik.pl, www.gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly

/67380,nadciaga-gospodarczy-kryzys.html [20.08. 2010].
4 C. Suszyński, Restrukturyzacja przedsiębiorstw – proces zarządzania zmianami, PWE, War-

szawa 1999, s. 7–8.
5 M. Kędzior, Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej, w: Rachunkowość wobec kryzysu 

gospodarczego, red. B. Micherd, Difin, Warszawa 2010, s. 147.
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danych uzyskiwanych z księgowości, lecz także uwzględniać działalność ope-
racyjną, inwestycyjną, finansową oraz czynniki ją warunkujące, które wynikają 
z otoczenia ekonomiczno-społecznego6. 

W ocenie wpływu zmian poszczególnych czynników na sytuację przedsię-
biorstwa dobrym rozwiązaniem może być połączenie analiz jakościowych z ilo-
ściowymi. Literatura przedmiotu doradza wykorzystać analizę SWOT w połącze-
niu z analizą wrażliwości7.

Analiza SWOT umożliwia poznanie szans i zagrożeń wypływających z ze-
wnątrz i ich konfrontację z istniejącą w przedsiębiorstwie sytuacją. Dzięki niej 
kadra kierownicza uzyskuje informacje na temat tej działalności firmy, która 
w połączeniu z zachodzącymi w otoczeniu zmianami może przyczynić się do 
poprawy bądź pogorszenia jej sytuacji8. Stanowi ona swoisty łącznik między 
teraźniejszym a przyszłym stanem przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż metoda ta 
umożliwia nie tylko analizowanie i diagnozowanie, ale także prognozowanie9.

Najbardziej elementarną wersję metody SWOT stanowi czteropolowa ma-
cierz, w której grupuje się czynniki ze względu na kryterium mocnych, słabych 
stron oraz szans i zagrożeń10. Zgodziwszy się jednak ze stwierdzeniem Rafała 
Bauma oraz Witolda Wielickiego, że: „analiza przedsiębiorstw przeprowadzana 
w kontekście turbulentnego otoczenia nie może ograniczać się wyłącznie do 
definiowania listy silnych i słabych stron gospodarstw oraz szans i zagrożeń 
zaistniałych w ich otoczeniu”11, gdyż „nabierają one waloru poznawczego do-
piero wtedy, kiedy ustalimy zakres  i siłę synergii zewnętrznych i wewnętrznych 
możliwości rozwoju firmy”12, należy przeprowadzać analizę tę na poziomie za-
awansowanym, np. w konfiguracji strategicznej analizy SWOT/TOWS13. 

W układzie tym identyfikuje się nie tylko szanse, zagrożenia, mocne oraz 
słabe strony, ale także określa zachodzące między nimi interakcje i przypisuje 
poszczególnym czynnikom wagi, które pozwalają na określenie ich istotności 
ze względu na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Innymi słowy, w analizie 
SWOT/TOWS przeprowadza się badanie dla ważonych interakcji, biorąc pod 
uwagę każdą parę czynników (szanse i słabe strony, zagrożenia i słabe strony, 
szanse i mocne strony, zagrożenia i mocne strony). 

   6 Tamże, s. 138–150.
  7 J. Mielcarek, Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Target, Poznań 2008,  

s. 11–12.
  8 I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie,  

C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 140–146.
  9 R. Baum, W. Wielicki, Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw 

agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2004, s. 13.
10 I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu..., dz. cyt., s. 140–146.
11 R. Baum, W. Wielicki, Metoda SWOT jako..., dz. cyt., s. 15.
12 Tamże, s. 126.
13 I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu..., dz. cyt., s. 140–146.
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Efekt końcowy przedmiotowej analizy stanowi zestawienie zsumowanych 
interakcji i iloczynów, umożliwiające znalezienie takiej kombinacji czynników, 
dla których suma iloczynów jest największa. Ostatecznie prowadzi to do wyboru 1 
z 4 kategorii strategii – agresywnej, konserwatywnej, konkurencyjnej, defen-
sywnej14.

W zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem identyfikacja jego mocnych 
i słabych stron oraz stwarzanych przez otoczenie szans i zagrożeń jest niewy-
starczająca. W stosowanej strategii przetrwania jednym z popełnianych błędów 
jest nadmierne minimalizowanie celów i kosztów, co przy przedłużającej się kry-
zysowej sytuacji hamuje rozwój przedsiębiorstwa i prowadzi do obniżenia jego 
rynkowej wartości. 

Szansa na sanację przedsiębiorstw, których egzystencja została zagrożona, 
wzrasta, gdy minimalizację kosztów zastępuje się ich optymalizacją, a szukanie 
nowych rozwiązań stanowi alternatywę wyprzedaży majątku15. Optymalizacja 
kosztów to skomplikowany proces, a jej skutki są widoczne przede wszyst-
kim w dłuższej perspektywie16. Sytuacja taka wiąże się z  histerezą kosztów 
– wolniejszym spadkiem kosztów przy zmniejszeniu wielkości produkcji w po-
równaniu z ich wzrostem w przypadku zwiększania jej wielkości. Zjawisko to 
odnosi się głównie do kosztów osobowych (wynagrodzenia, narzuty na wyna-
grodzenia)17.

Podczas tworzenia planu wyjścia z kryzysu należy więc pamiętać, iż powinien 
być on adekwatny do poziomu natężenia danego zjawiska. W przeciwnym razie 
może okazać się on tylko stratą czasu i dodatkowo przyczynić się do obniżenia 
potencjału przedsiębiorstwa18. 

Negatywny wpływ kryzysu na działalność firm przejawia się przede wszyst-
kim we wzroście kosztów zmiennych i stałych przy jednoczesnym spadku cen 
i popytu. Wzrost kosztów zmiennych mogą wywołać takie czynniki, jak deprecja-
cja waluty krajowej i – tym samym – wzrost kosztów importu zaopatrzeniowego. 
Niekorzystny wpływ na wielkość jednostkowych kosztów zmiennych ma także 
panująca w kryzysie inflacja. Winduje ona ceny na skutek wyższych kosztów. 
Zwiększenie kosztów jest natomiast efektem wzrostu płac i cen podstawowych 
surowców (np. ropy naftowej), wywołanych spadkiem kursu waluty krajowej 
czy podniesieniem cen energii. Podkreślić należy, iż w czasie kryzysu dochodzi 
również do nacisków płacowych, mających swoje źródło w obniżeniu się siły 

14 Tamże, s. 146–148.
15 E. Kirejczyk, Zrozumieć zarządzanie, PWN, Warszawa 2008, s. 90.
16 D.N. Sull, Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Helion, 

Gliwice 2006, s.15–20, 43–45.
17 Rachunkowość zarządcza, Akademia Finansów, Warszawa 2006,  www.wsub.waw.pl/info/

ogloszenia/3_MATERIA%A3Y_DYDAKTYCZNE/2_Przwodnik_programowy_-_Rachunkowosc_
zarzadcza.doc [18.08.2010].

18 B. Nogalski, H. Macinkiewicz, Zarządzanie antykryzysowe..., dz. cyt., s. 84–93.
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nabywczej wskutek inflacji. Wzrost kosztów stałych jest zaś wypadkową infla-
cji, nacisków płacowych oraz powiększenia kosztów finansowania działalności19.

Spadek popytu, do jakiego doszło podczas obecnego kryzysu gospodarcze-
go, wpłynął na przekształcenie „rynku sprzedawcy” w „rynek klienta”. Przesu-
nięcie się siły przetargowej w stronę klienta jest związane z niewykorzystaniem 
przez przedsiębiorstwa posiadanych mocy produkcyjnych czy też zaleganiem 
wytworzonych produktów we własnych magazynach bądź u dystrybutorów. Im-
plikuje to z kolei presję na obniżanie cen20. 

Aby przedsięwziąć odpowiednie do skali zaistniałego zjawiska kroki, należy 
uzupełnić schemat o narzędzie umożliwiające pomiar wpływu tych zmian na kon-
dycję firmy21.

W tym celu można wykorzystać analizę wrażliwości, która znajduje zastoso-
wanie nie tylko jako ilościowe uzupełnienie jakościowych danych pozyskanych 
dzięki analizie SWOT, ale także jako samodzielna metoda badania wpływu zmian 
popytu, cen, kosztów stałych i zmiennych na zysk. 

Analiza wrażliwości wykorzystuje model przedsiębiorstwa, który pozwala ba-
dać wrażliwość jego zysku na zmianę określonych czynników i parametrów. Model 
ten opiera się na formule na superdźwignię operacyjną w następującej postaci22:

 s = d d +d d +d d +d d +d d +d ddo c oc kz okz ks oks d od c oc kz okz( ),  (2.1)

gdzie: dc – stopa wzrostu cen, doc – dźwignia operacyjna cen, dkz – stopa wzrostu 
kosztów zmiennych, dokz – dźwignia operacyjna kosztów zmiennych, dks – stopa 
wzrostu kosztów stałych, doks – dźwignia operacyjna kosztów stałych, dd – stopa 
wzrostu popytu, dod – dźwignia operacyjna popytu.

Przedstawiona formuła określa wielkość stopy wzrostu zysku w wyniku 
zmian wszystkich kluczowych czynników, tj. popytu, cen, kosztów zmiennych 
i stałych. Przy czym uwzględnia ona nie tylko ich addytywność, ale także multi-
plikatywność23.

Aby uzyskać informację, jak zmieni się zysk w warunkach kryzysu, warto prze-
prowadzić tablicowanie funkcji dźwigni operacyjnej popytu. Sytuację przedsiębior-
stwa w wyniku spadku wielkości popytu można określić za pomocą formuły24:

19 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, Warszawa 1998, www.podubinski.pl/_ta-
stydir/do.php?download=%2Fhome%2Fvirtuals%2Fpodubinski.pl%2Fekonomia%2FEKONO-
MIA%20-%20Samuelson%20%26%20Nordhaus%201%20cze.pdf [12.08.2010].

20 H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, 
Difin, Warszawa 2009, s. 43–45.

21 W. Gorzeń, K. Piernicki, K. Pniewski, Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu 
wartości, w: Value Based Management – koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski,  
K. Pniewski, B. Baroszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 135.

22 J. Mielcarek, Analiza wrażliwości..., dz. cyt., s. 193.
23 Tamże, s. 170–171.
24 Tamże, s. 204.
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gdzie: ddi – stopa wzrostu popytu i z obszaru jej zmienności, dod – dźwignia ope-
racyjna popytu dla warunków pierwotnych.

Dźwignię operacyjną popytu dla zachodzących w warunkach kryzysowych 
zmian czynników addytywnych oblicza się w następujący sposób25:
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1

( ),  (2.3)

gdzie: dza – wielkość stopy wzrostu zysku dla zmian czynników addytywnych.
Formuły te pozwalają wyznaczyć rodziny funkcji dźwigni operacyjnej za-

równo dla początkowego wariantu, jak i po zmianie czynników addytywnych. 
Podczas tablicowania funkcji superdźwigni należy wyszczególnić wartości sprze-
daży, przy których są osiągane progi rentowności, i eo ipso punkty nieciągłości 
funkcji. W ten sposób uzyskane dane pozwalają na określenie wielkości sprzeda-
ży, przy których dźwignie operacyjne przyjmują ujemne bądź dodatnie wartości, 
a przedsiębiorstwo przynosi straty lub zysk26.

3. Działania zaradcze i ich kontrola

Rozpoznanie skali zjawiska za pomocą analizy wrażliwości umożliwia okreś- 
lenie działań zaradczych, które wpłyną na wzrost efektywności przedsiębiorstwa. 
Zaznaczyć jednak należy, iż według R. Kaplana i D. Nortona, samo opracowanie:

nawet najlepszej strategii nie przesądza o sukcesie. Konieczne jest bowiem dysponowanie od-
powiednimi narzędziami umożliwiającymi jej wdrożenie oraz pomiar osiąganych wyników27. 

Dlatego kolejnym elementem schematu powinna być strategiczna karta wyni-
ków, która ułatwi implementację oraz kontrolę działań zaradczych.

Zgodnie z koncepcją strategicznej karty wyników najpierw należy określić 
nadrzędny cel strategiczny, wziąwszy pod uwagę aspekt finansowy28. W przypad-
ku większości przedsiębiorstw komercyjnych za taki cel uznaje się maksymaliza-
cję zysku, także w warunkach kryzysu. Należy podkreślić, iż wielkość zysku nie 

25 Tamże, s. 226.
26 Tamże, s. 203–207.
27 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników – praktyka, Centrum Informacji 

Menedżera, Warszawa 2001, s. 1–2.
28 K. Garkowska, Zrównoważona karta wyników jako element systemu informacji planistycznej, 

w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. 
A. Kamińska, Difin, Warszawa 2006, s. 313–314.
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odzwierciedla w sposób obiektywny wyników osiąganych przez firmę. Niezbędne 
jest porównanie jego wielkości z kapitałem, którego użyto, by go osiągnąć. W ten 
sposób otrzymuje się ogólną formę wskaźnika rentowności kapitałów. Przyjmując 
więc, iż  priorytetowym celem danego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja sto-
sunku zysku netto do kapitału własnego (ROE), w strategicznej karcie wyników 
należy wyznaczyć szczegółowe pozycje, które wpływają na wartość tego wskaź-
nika29. 

Poziom ROE zależy od wielkości mnożnika kapitałów oraz rentowności ak-
tywów, na którą wpływa wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży i rotacji ak-
tywów, dlatego sformułowany przy uwzględnieniu tych zależności model eko-
nometryczny powinien zawierać 4 kategorie pozycji finansowych: przychodów, 
kosztów, aktywów oraz struktury finansowania aktywów. Na poziom wskaźnika 
rentowności kapitałów oddziałuje m.in.  wzrost przychodów, zmiana ich struktu-
ry, redukcja kosztów czy poprawa produktywności30. 

Po wyznaczeniu nadrzędnego celu strategicznego należy na jego podstawie 
określić cele ujęte z 3 perspektyw – klienta, procesów wewnętrznych, uczenia 
się i wzrostu. Trzeba to zrobić, uwzględniając zależności przyczynowo-skutko-
we występujące pomiędzy poszczególnymi perspektywami i w każdej z nich. 
Etap ten kończy się sporządzeniem jednostronnej mapy strategii, która łączy cele 
w spójną całość. W ten sposób możliwe jest zrozumienie przede wszystkim wpły-
wu elementów o charakterze niematerialnym na zachodzące w przedsiębiorstwie 
procesy31. 

Kwestię problematyczną w koncepcji strategicznej karty wyników stano-
wi określenie wielkości wpływu czynników niematerialnych na osiągany przez 
przedsiębiorstwo zysk. Zagadnienie to porusza Jarosław Mielcarek w artykule 
„Zarządzanie wynikami za pomocą wskaźników niefinansowych”. Autor, posłu-
gując się koncepcją teorii ograniczeń32 oraz Solverem (narzędziem dostępnym 
w pakiecie MS Office), ukazał sposób badania związku przyczynowo-skutkowe-
go pomiędzy zastosowanymi miernikami niefinansowymi i poddanymi analizie 
osiągnięciami33. 

Teorię ograniczeń w połączeniu z narzędziem informatycznym można rów-
nież wykorzystać w badaniu zmian zachodzących w dobie kryzysu. W okresie 
tym często dochodzi do sytuacji, w której popyt na produkty przedsiębiorstwa 

29 M. Chlastra, Wykorzystanie modelu Du’Ponta w planowaniu finansowym, w: ABC Control-
lingu, dodatek do „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej”, 2005, nr 6, s. 1–5.

30 Tamże, s. 1–5.
31 B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer 

Polska, Kraków 2008, s. 438.
32 Więcej na ten temat w: J. Mielcarek, Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcja rachun-

kowości zarządczej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005. 
33 J. Mielcarek, Zarządzanie wynikami za pomocą wskaźników niefinansowych [praca niepubli-

kowana, powielony wydruk komputerowy].
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jest większy aniżeli jego możliwości produkcyjne. Wiąże się to z występującymi 
w tym czasie ograniczeniami finansowymi (utrudnionym dostępem do kredytów 
na skutek zaostrzonej polityki kredytowej banków, zmniejszeniem kredytu ku-
pieckiego ze względu na trudności finansowe dostawców). Ograniczenia te od-
działują negatywnie na wielkość majątku obrotowego przedsiębiorstwa, przez co 
następuje zmniejszenie jego możliwości produkcyjnych. Wykorzystując teorię 
ograniczeń i Solver, można zbadać wzrost zysku w następstwie wygospodaro-
wanych (na skutek planowanych usprawnień) dodatkowych zasobów ogranicza-
jących. Zasoby te najpierw przeznacza się na zaspokojenie dolnych warunków 
ograniczających, a to, co pozostanie, zużywa się na asortyment charakteryzujący 
się największym przerobem jednostkowym, który stanowi ograniczenie wiążące 
do momentu, w którym wielkość zasobu wystarcza jedynie na częściowe zaspo-
kojenie popytu kolejnego asortymentu34. 

W celu przeprowadzenia kompleksowej oceny ex ante skutków poszczegól-
nych zamierzeń ujętych w strategicznej karcie wyników warto ulepszyć schemat 
o to narzędzie. 

W kryzysie każda racjonalna redukcja kosztów decyduje o przetrwaniu35. Dla-
tego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku, konieczne 
staje się zidentyfikowanie wszystkich miejsc, w których dochodzi w przedsiębior-
stwie do marnotrawstwa zasobów. 

Jeżeli nawet w okresie dobrej koniunktury dana firma w pełni wykorzystywała 
dostarczone zasoby, to na skutek wywołanych kryzysem zmian, takich jak zmniej-
szenie popytu na jej produkty, powstaje nowa struktura zasobów wykorzystanych 
i niewykorzystanych. Spadek popytu na produkty danego przedsiębiorstwa wpływa 
na ograniczenie wielkości produkcji36. Dochodzi do zmniejszenia zapotrzebowania 
na dostarczane zasoby, co jest równoznaczne z obniżeniem się kosztów zasobów 
wykorzystywanych i wzrostem kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej. 
Powstaje zatem możliwość redukcji ponoszonych kosztów o wartość odpowiada-
jącą wielkości kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej37. Pomocne jest 
w tym proponowane przez Davida Nortona i Roberta Kaplana usprawnienie strate-
gicznej karty wyników w postaci rachunku kosztów działań38.

34 Tamże.
35 R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2002, s. 175–176.
36 Tamże, s. 153–162.
37 System ABC może sygnalizować miejsca, w których znajduje się niewykorzystana zdolność 

produkcyjna lub gdzie w przyszłości może się ona pojawić na skutek udoskonalenia działań. Kie-
rownictwo, które dysponuje taką informacją, powinno wyeliminować niewykorzystaną zdolność 
produkcyjną. Można to zrobić w dwojaki sposób. Po pierwsze, ograniczając koszty na skutek reduk-
cji zapasów potrzebnych do realizacji danego działania. Po drugie, w wyniku wzrostu dochodu dzię-
ki zwiększeniu liczby wykonywanych działań zużywających posiadane zasoby. Zob. tamże, s. 160.

38 K. Garkowska, Zrównoważona karta wyników jako element..., dz. cyt., s. 329.
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Pozwala on określić wysokość kosztów zasobów wykorzystywanych nie 
tylko dla obiektów kosztów, ale także w przekroju działań39. Rachunek kosztów 
działań można również zastosować w kształtowaniu struktury asortymentowej, 
ponieważ wskazuje on na produkty, które należy wyeliminować, oraz takie, któ-
rych produkcję, pomimo ich nierentowności liczonej za pomocą rachunku ABC, 
opłaca się uruchomić40.   

Przykładowo, w celu sprawdzenia, czy warto usunąć dany produkt, można 
posłużyć się twierdzeniem, zgodnie z którym:
przyrost kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej po wyeliminowaniu nierentownego lub 
nierentownych produktów (ddi) musi być nie większy niż strata ze znakiem przeciwnym na elimino-
wanych produktach w świecie kosztów zasobów wykorzystywanych (ddi)

41: 

 ∆ ≤−K Lne ei ,  (3.1)

przy czym: 
wskaźnik wzrostu kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej (ddi) musi być nie większy niż 
udział straty ze znakiem przeciwnym na eliminowanych produktach (ddi) w kosztach niewykorzy-
stanej zdolności produkcyjnej przed eliminowaniem produktów (ddi)

42: 
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Przyrost kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej oblicza się we-
dług następującej formuły43:

 ∆ −( )K = c Kne uce1 ,  (3.3)

gdzie: c – współczynnik udziału zmiennych kosztów dedykowanych zasobów 
wykorzystywanych w kosztach dedykowanych zasobów wykorzystywanych, ddi–
koszt dedykowanych zasobów wykorzystywanych. 

W rezultacie wielkość maksymalnej stopy wzrostu kosztów niewykorzystanej 
zdolności produkcyjnej44:
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39 J. Mielcarek., Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Target, Poznań 2007, s. 53–
–59, 113–147, 217–231.

40 J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów ‒ koncepcji ABC i ABM, 
Contact, Poznań 2008, s. 216–219. 

41 Wyprowadzenie formuł na eliminację produktu przynoszącego stratę znajduje się w: tamże, 
s. 218–223.

42 Tamże, s. 219.
43 Tamże, s. 223
44 Tamże, s. 219.
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powinna być nie mniejsza od rzeczywistej wielkości stopy wzrostu niewykorzy-
stanej zdolności produkcyjnej obliczonej za pomocą formuły45:

 
n = K

Ke
ne

nb

D .  (3.5)

Spełnienie warunku opłacalności eliminowania produktu zachodzi, gdy stosu-
nek kosztu dedykowanych zasobów wykorzystywanych eliminowanego produk-
tu pomniejszony o stratę do kosztu dedykowanych zasobów wykorzystywanych 
tego produktu nie będzie większy od współczynnika udziału zmiennych kosztów 
dedykowanych zasobów wykorzystywanych w kosztach dedykowanych zasobów 
wykorzystywanych eliminowanego produktu46. W przeciwnym wypadku nie na-
leży podejmować decyzji o usunięciu produktu przynoszącego stratę, ponieważ 
wpłynie to na obniżenie zysku przedsiębiorstwa47. 

W celu zobrazowania przeprowadzonych obliczeń Robert Kaplan i Robin Coo- 
per proponują posłużenie się wykresem skumulowanej rentowności produktów, 
który pozwala na określenie udziału procentowego określonych produktów w zy-
skach, stracie bądź produktów, które znajdują się na granicy opłacalności. Krzywa 
ta nazywana jest w literaturze przedmiotu  „krzywą wieloryba”48.

4. Posumowanie 

W opracowaniu wykazano, iż na schemat postępowania przedsiębiorstwa 
w warunkach kryzysowych powinny składać się narzędzia, które umożliwią 
szybką predykcję i pomiar nadchodzących zmian. W tym zakresie przydatne 
jest połączenie analizy SWOT z analizą wrażliwości. Pozwala ono określić 
adekwatne do skali zjawiska działania zaradcze. Jednak samo opracowanie 
tych działań nie przesądza o sukcesie, ponieważ trzeba je jeszcze wprowadzić 
i kontrolować, dlatego warto uzupełnić schemat o strategiczną kartę wyników. 
Aby spełnić zasadę racjonalności ex ante konieczna jest kwantyfikacja związku 

45 Tamże, s. 218.
46 Wyjaśnienie tego warunku wymaga modyfikacji podstawowego równania koncepcji ABC. 

Koszt zasobów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej można przedstawić jako różnicę kosz-
tu dedykowanych zasobów dostarczonych oraz kosztu dedykowanych zasobów wykorzystywa-
nych. Koszt dedykowanych zasobów dostarczonych składa się ze stałych i zmiennych kosztów 
dedykowanych zasobów dostarczonych. Zaznaczyć jednakże należy, iż zmienna część kosztów 
dedykowanych zasobów dostarczonych jest równa zmiennym kosztom dedykowanych zasobów 
wykorzystywanych i nie zmienia się w sposób automatyczny na skutek zmian popytu. Zob.: tam-
że, s. 180–181, 223.

47 Tamże, s. 219.
48 R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami..., dz. cyt., s. 204–205.
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przyczynowo-skutkowego zachodzącego między celami zawartymi w poszcze-
gólnych perspektywach strategicznej karty wyników. W tym celu warto zasto-
sować teorię ograniczeń połączoną z Solverem. Połączenie to powinno stanowić 
zatem kolejny element przedmiotowego schematu. Na zakończenie rozważań 
przedstawiono koncepcję rachunku kosztów działań, która, dostarczając rze-
telnych informacji dotyczących kosztów wykonywanych działań, pozwala na 
umiejętne zarządzanie nimi.
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Wyzwania dla e-logistyki  
w dobie kryzysu gospodarczego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Piotr Adamczewski

Streszczenie. W opracowaniu omówiono główne wyzwania, przed jakimi  staje zarządzanie 
logistyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Skoncentrowano się na uwarunkowaniach e-logisty-
ki, a więc rozwiązaniach organizacyjno-informatycznych, stanowiących o nowoczesnej formule 
funkcjonowania przedsiębiorstw ery społeczeństwa informacyjnego. Wskazano na główne ten-
dencje rozwojowe w tym zakresie, które obserwuje się również na gruncie polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: e-logistyka, ERP, łańcuchy dostaw, łańcychy logistyczne
  

1. Wprowadzenie

W dobie globalizacji i rozrastających się łańcuchów dostaw przed nowocześ- 
nie funkcjonującymi przedsiębiorstwami stoją 2 najistotniejsze wyzwania: ogra-
niczanie i monitorowanie kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu 
usług w pełni satysfakcjonującego klientów. Aby im sprostać, warto kierować 
się zasadą 7R: right product, right quantity, right value, right place, right time, 
right customer, right price, która na gruncie polskiej literatury jest tłumaczo-
na jako zasada 7W, czyli: zapewnienie dostępności właściwego produktu we 
właściwej ilości, właściwej jakości, we właściwym czasie, właściwym miejscu, 
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właściwemu klientowi po właściwej cenie1. W praktyce oznacza to:
 – precyzyjne planowanie stanów magazynowych równoważące wpływ 

zmiennego czynnika czasu realizacji dostaw,
 – koordynację fizycznego i finansowego łańcucha dostaw, tzn. przepływu 

surowców, półproduktów, towarów oraz informacji i dokumentów związanych 
z obsługą zamówień, transportu i płatności,

 – efektywną i bezpieczną obsługę przewozów w globalnych łańcuchach 
transgranicznych.

Wśród najważniejszych trendów, które jeszcze przed 2009 r. wymieniano jako 
determinanty nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw, były m.in.:

 – postępująca globalizacja,
 – koncentracja działalności na kluczowych procesach przynoszących zysk,
 – krótsze cykle życia produktów,
 – wariantowość produktów,
 – różne poziomy obsługi dla poszczególnych grup klientów,
 – wzrost znaczenia Internetu jako medium współpracy i kanału dystrybucji,
 – integracja systemów informatycznych między przedsiębiorstwami.

Pod koniec 2008 r. dołączono do tej listy kryzys gospodarczy, który z rynków 
finansowych rozprzestrzenił się na inne dziedziny gospodarcze. Celem opracowania 
jest ukazanie roli e-logistyki, jaką może ona odegrać w trudnych czasach kryzysu 
i wychodzenia z niego za sprawą wykorzystania nowoczesnych rozwiązań telein-
formatycznych.

2. Istota i zakres zarządzania logistycznego

Na użytek dalszych rozważaniach przyjęto, że zarządzanie logistyczne to 
całokształt procesów planowania, wdrażania i kontroli działalności związanych 
z przepływem dóbr, informacji i środków finansowych, tak w obrębie przedsię-
biorstwa, jak i pomiędzy ogniwami łańcucha logistycznego2. Idea i zakres wyko-
rzystywania metod z dyscyplin pokrewnych tak rozumianego zarządzania ukaza-
ne są na rysunku 1.

Cele efektywnego zarządzania logistycznego można ująć jako:
 – usprawnianie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produk-

tów, prowadzące do zaspokajania materialnych potrzeb uczestników procesów lo-
gistycznych,

1 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, wyd. III 
zmienione; C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2 E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009; P. Blaik, Logistyka…, dz. cyt.
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 – uwzględnianie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa elementów związa-
nych z budową łańcuchów logistycznych,

 – zwiększanie efektywności przepływu dóbr (obniżanie kosztów przepły-
wu), a ostatecznie – zmniejszenie kosztów procesów logistycznych.

Zarządzanie logistyczne

Organizacja
i zarządzanie

Informatyka 
stosowana

Cybernetyka
ekonomiczna

Badania 
operacyjne

Logistyka

Ekonometria

Rysunek 1. Idea i zakres zarządzania logistycznego

Źródło: opracowanie własne.

 W dobie kryzysu gospodarczego zyskała na znaczeniu rola efektywnego za-
rządzania logistycznego. Rozwój metod i technik dyscyplin naukowych wyko-
rzystywanych w zarządzaniu sprawił, że dostępnych jest wiele sposobów opty-
malizacji poszczególnych jego obszarów (zob. rys. 2). Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne
w czasach kryzysu

Optymalizacja 
fizycznego przepływu 

dóbr rzeczowych

Optymalizacja 
kosztów procesów 

logistycznych

Usprawnienia 
procesów informacyj-

no-decyzyjnych
Utrzymanie 

optymalnego 
stanu zapasów

Synchronizacja 
infrastruktury procesów 

logistycznych

Rysunek 2. Newralgiczne obszary zarządzania logistycznego w dobie kryzysu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne.
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znacznie usprawniają rozwiązania organizacyjno-informatyczne, które ogólnie 
można określić jako e-logistyka3. Wykorzystując najnowsze technologie w auto-
matycznej identyfikacji towarów, przetwarzania i udostępniania informacji, przy-
czynia się do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw w złożo-
nych łańcuchach dostaw, wynikających z coraz bardziej złożonych warunków 
gospodarki globalnej.

3. Rola e-logistyki w zarządzaniu logistycznym

W okresie głębokiego kryzysu gospodarczego istotne staje się maksymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów. W trudnych warunkach gospodarczych 
wysoko cenione są systemy informatyczne zwiększające np. przychody oraz 
optymalizujące koszty. Dlatego już od dawna  dużym powodzeniem cieszą się 
systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa), wykorzystywane do obsługi klienta i zaplecza (ang. back-of-
fice) niemającego bezpośredniego przełożenia na sprzedaż towarów i usług. Do-
brze skonfigurowany system ERP może być źródłem oszczędności dla dowolnego 
przedsiębiorstwa, a dodatkowo pozwala szybciej i w bardziej elastyczny sposób 
podejmować decyzje. W czasach spowolnienia gospodarczego zmiany organi-
zacyjne wynikające z prawidłowego wykorzystania zgromadzonych przez firmy 
informacji o procesach i zasobach biznesowych mogą być najtańszą metodą ich 
rozwoju. 

W ciągu ostatnich lat inwestycje w sprzęt IT rosły dynamicznie, co oznacza, 
że wiele przedsiębiorstw zdążyło się już wyposażyć w odpowiednią infrastruktu-
rę informatyczną, która będzie wydajnie pracować przez kilka najbliższych lat. 
Firmy takie mogą więc wziąć pod uwagę zakup oprogramowania biznesowego, 
takiego jak ERP, dającego nieocenione korzyści zwłaszcza w czasie kryzysu. 
Podstawę osiągnięcia sukcesu w biznesie stanowi umiejętność planowania i kon-
sekwentnej realizacji celów. Zadanie to jest tym trudniejsze, im szybciej rozwi-
ja się przedsiębiorstwo. System klasy ERP to system informatyczny integrują-
cy wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa. Zaawansowane systemy ERP 
umożliwiają nie tylko gromadzenie danych dotyczących bieżącej działalności, 
ale przede wszystkim przekształcanie ich w wiedzę niezbędną do podejmowa-
nia trafnych decyzji biznesowych. Te przedsiębiorstwa, które stosują już system 
ERP, powinny inwestować w moduły zwiększające jego możliwości. Wśród naj-

3 P. Adamczewski, E-logistyka w strukturze funkcjonalnej e-przedsiębiorstwa, w: Nowoczes- 
ne przedsiębiorstwo, „Zeszyty Naukowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2009, nr 572; Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009; Strategie 
łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
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częściej wskazywanych są rozwiązania do zarządzania sprzedażą oraz zakupami, 
bo pozwalają one na ujednolicenie zakupów, a także skorzystanie z efektu skali, 
istotnego zwłaszcza w przypadku organizacji o rozproszonej infrastrukturze. War-
to też zastosować moduły usprawniające zarządzanie finansami oraz CRM (ang. 
Customer Relationship Management – zarządzanie kontaktami z klientami), SCM 
(ang. Supply Chain Management – zarządzanie łańcuchem dostaw) i HRM (ang. 
Human Resource Management – zarządzanie zasobami ludzkimi). Przedsiębior-
stwa, które zdecydują się na odważne działania konkurencyjne, muszą dyspono-
wać narzędziami umożliwiającymi prowadzenie szczegółowych analiz informacji 
pochodzących z rynku.

Stosowanie narzędzi klasy BI (ang. Business Intelligence – inteligencja biz-
nesowa) pozwala na lepsze poznanie preferencji klientów oraz analizowanie wy-
ników sprzedaży w celu eliminowania mniej dochodowych produktów i działań4. 
Analizy tworzone na podstawie informacji agregowanych przez systemy ERP 
często są podstawą większości inicjatyw biznesowych w wielu przedsiębior-
stwach. Przydatne mogą okazać się też najprostsze nawet rozwiązania umożli-
wiające szacowanie ryzyka operacyjnego i ograniczenie ewentualnych zagrożeń, 
wynikających z problemów organizacji znajdujących się w obrębie wspólnego 
łańcucha dostaw. Kryzys gospodarczy przyczynia się bowiem do zacieśnienia po-
wiązań między przedsiębiorstwami skupionymi w łańcuchach dostaw ze względu 
na konieczną wymianę usług i integrację procesów – prowadzi to do osiągania 
dodatkowych korzyści w wyniku efektu synergii. Analiza działalności przedsię-
biorstwa jest kluczowym elementem strategicznego zarządzania. Dysponując 
pełną wiedzą, organizacja może podejmować trafne decyzje i w konsekwencji 
poprawiać swoją pozycję konkurencyjną. Błyskawiczny dostęp do aktualnych da-
nych pozwala zarządowi podnosić efektywność pracy poszczególnych działów 
przedsiębiorstwa, a przecież w warunkach wysokiej konkurencji na danym rynku 
to właśnie  jego decyzje wpływają na pozycję rynkową. 

System ERP powinien być dopasowany do potrzeb organizacji w zależno-
ści od jej wielkości i specyfiki branży. Mniejsze organizacje, np. z sektora MŚP, 
czyli małych i średnich przedsiębiorstw, często potrzebują przystępnych cenowo 
narzędzi udostępniających najważniejsze funkcje analiz biznesowych. W takim 
przypadku przydatne jest pełne zintegrowanie z wykorzystywanym oprogramo-
waniem biurowym, np. z pakietem MS Office czy kodami kreskowymi. Ułatwia 
to rejestrację i gromadzenie danych na poziomie wszystkich użytkowników sys-
temu.

4 P. Adamczewski, Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy, w: Wiedza i komuni-
kacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchow-
ski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 293–302; 
P. Adamczewski, W poszukiwaniu danych – na czym polega inteligencja biznesowa w logistyce, „Top 
Logistyk”, 2009, nr 3, s. 36–37; A. Harrison, R. Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
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Prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa przykładają większą wagę do ela-
stycznych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych o poszerzonych funkcjach 
analitycznych. Moduły analityczne powinny umożliwiać szybki dostęp do aktual-
nych danych, raportowanie i porównywanie wyników przedsiębiorstwa. Oznacza 
to, że systemy ERP muszą być wyposażone w standardowe raporty, które łatwo 
generować z uwagi na potrzeby użytkownika końcowego. Ważny jest także do-
stęp do kontekstowych informacji istotnych dla różnych użytkowników, co gwa-
rantowałoby skoordynowanie codziennych działań logistycznych z ogólną strate-
gią przedsiębiorstwa.

Rozważając wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, należy brać pod uwa-
gę zmiany, jakim podlega organizacja, choćby te związane z jej rozwojem, za-
trudnieniem, rosnącymi wymaganiami, poszerzaniem rynków zbytu. Dlatego 
warto decydować się na elastyczne systemy umożliwiające szybką modyfikację 
i poszerzenie o nowe komponenty dostosowane do indywidualnych oczekiwań 
użytkownika. Przemyślana decyzja dotycząca wybranego systemu ERP umożli-
wi znaczną oszczędność w przyszłości, gdy wzrosną potrzeby przedsiębiorstwa. 
Stąd wybrany system ERP powinien być wystarczająco skalowalny, łatwo się 
wdrażać i cechować maksymalnie uproszczonym interfejsem obsługi: najlepiej, 
by był dostępny przez dowolną przeglądarkę internetową. Powinien również 
pozwalać na proste modyfikacje bez konieczności ingerencji w kod źródłowy, 
czyli pochodzić od uznanego i sprawdzonego dostawcy, który zagwarantuje 
nie tylko dobry produkt, ale także zapewni  sprawne jego wdrożenie i dalszy 
rozwój. W warunkach pogłębiającego się globalnego kryzysu gospodarczego 
i rozrastania się łańcuchów dostaw zdanie się na zaawansowane rozwiązania 
informatyczne dla nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw staje się bez 
mała nakazem chwili.

Analitycy branżowi oceniają, że także pozostałe zaawansowane rozwiązania 
informatyczne, np. automatyczna identyfikacja, łączność bezprzewodowa, lokali-
zacja satelitarna, mogą odegrać istotną rolę w walce z kryzysem i jego skutkami. 
Powszechnie panująca moda na wykorzystanie architektury opartej na usługach 
SOA (ang. Service Oriented Architecture), wirtualizacji i WEB 2,0 może się oka-
zać jednym z czynników rozwoju inwestycji dobrze powiązanych z procesami 
biznesowymi.

Sytuacja na rynkach finansowych oraz mało optymistyczne prognozy gospo-
darcze sprawiają, że wrasta znaczenie optymalizacji infrastruktury i organizacji 
procesów biznesowych pod kątem zwiększania efektywności i redukowania kosz-
tów prowadzenia działalności. Architektura zorientowana na usługi oraz wirtu-
alizacja to rozwiązania mające coraz szersze zastosowanie. Największe korzyści 
wynikają z ich odpowiedniego powiązania z procesami biznesowymi i kulturą or-
ganizacyjną przedsiębiorstwa. Z dotychczasowych doświadczeń wdrożeniowych 
wynika, że najpoważniejszą barierą w skutecznym przekształcaniu architektury 
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systemów na model usługowy jest brak zaangażowania ze strony pracowników 
odpowiedzialnych za kształtowanie biznesu. Można postawić tezę, iż kryzys go-
spodarczy wpływa na zmianę podejścia do filozofii SOA.

Wirtualizacja zajmuje już stałe miejsce we współczesnej infrastrukturze in-
formatycznej. Wirtualne serwery, dyski i sieci LAN (ang. Local Area Network) 
znalazły zastosowanie w większości nowoczesnych organizacji, dzięki czemu 
można optymalnie wykorzystać moce obliczeniowe. Rozwój technologii i przed-
siębiorstw wpłynął na sukcesywne zwiększanie liczby serwerów. Wynikało to 
z konieczności rozdzielenia aplikacji pomiędzy różne komputery ze względu na 
niekompatybilność i specyficzne wymagania wersji systemu operacyjnego. Wy-
muszały to również względy bezpieczeństwa i niezgodność wykorzystywanych 
aplikacji z nowymi wersjami systemów operacyjnych.

Wirtualizacja szturmem zdobywa nowe rzesze zwolenników: wprawdzie za-
zwyczaj nie prowadzi wprost do zmniejszenia liczby instancji systemów operacyj-
nych, ale pozwala zmniejszyć liczbę wykorzystywanych serwerów oraz znacznie 
poprawić ich wydajność. Ponadto rozwiązuje problem niezgodności najnowszego 
sprzętu ze starymi wersjami systemów operacyjnych. Nic dziwnego, że wirtuali-
zacja zasobów informatycznych jest postrzegana przez decydentów jako dosko-
nała technologia umożliwiająca efektywniejsze prowadzenie biznesu. Argumenty 
nasuwają się same:

 – dzięki wykorzystaniu maszyn wirtualnych służby informatyczne elastycz-
niej reagują  na wymagania działów biznesowych (szybkie i łatwe wprowadzanie 
zmian w środowisku informatycznym),

 – część aplikacji korzysta ze starych, niewspieranych wersji systemów ope-
racyjnych, np. Microsoft Windows NT 4,0 Server, Novell NetWare 4,x, SCO Unix 
itd. Zdarza się, że aplikacje takie nie pracują poprawnie pod nową wersją systemu 
operacyjnego. Jeżeli system operacyjny nie jest już wspierany przez producenta, 
to nie ma sterowników do nowych generacji serwerów. Gdy zachodzi koniecz-
ność przeniesienia takiej aplikacji na nową platformę sprzętową, wirtualizacja 
staje się jedynym rozwiązaniem,

 – utrzymanie środowiska informatycznego mniej kosztuje dzięki efektyw-
niejszemu wykorzystaniu fizycznych serwerów. Przynosi to oszczędności na 
kosztach zasilania, klimatyzowania i wsparcia technicznego,

 – odpowiednio zaprojektowane środowisko wirtualne może skutecznie za-
bezpieczyć dostęp do danych i zmniejszyć ryzyko operacyjne.

Innym sposobem na ograniczanie kosztów związanych z utrzymaniem 
rozwiązań informatycznych jest m.in. zastosowanie energooszczędnych urządzeń 
i względnie taniego oprogramowania, dostępnego na zasadzie licencji opro-
gramowania otwartego (open source). Dobre rozwiązanie stanowi też outsour-
cing usług i oprogramowania SaaS (ang. Software as a Service), a nawet całych 
procesów biznesowych.



Piotr Adamczewski344

Już lata 90. dobitnie wykazały, że bez systemu klasy ERP nie ma nowocze-
snego zarządzania w przedsiębiorstwie. Obecnie tradycyjnie rozumiane systemy 
ERP już nie wystarczają. Ich podstawowe funkcje zostały wzbogacone o modu-
ły CRM (ang. Customer Relationship Management), SRM (ang. Supplier Re-
lationship Management), SCM (ang. Supply Chain Management) i PLM (ang. 
Product Lifecycle Management). Zwłaszcza te ostatnie zyskują na znaczeniu. 
Zarządzanie cyklem życia wyrobu obejmuje działania, począwszy od momentu 
pojawienia się jego idei aż po wycofanie z rynku. Składa się na to opracowanie 
koncepcji projektu, technologii wytwarzania, zarządzanie wytwarzaniem, doku-
mentacją i zamówieniami klientów. Istotnym elementem w systemie PLM jest 
obsługa zmian technicznych wyrobów w  produkcji i zaopatrzeniu. W przypad-
ku produkcji wielkoseryjnej z dużą liczbą wariantów, kiedy klient może okre-
ślać własne życzenia co do modelu wyrobu i jego wyposażenia, istotne jest za-
stosowanie konfiguratora produktu. Pozwala on na tworzenie modelu produktu, 
dokumentacji wykonawczej i zestawień materiałów oraz szacowanie kosztów. 
Możliwe jest to za sprawą współdziałania z pakietami klasy CAD/CAM (ang. 
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). 

Najnowsze wersje ERP w pełni wykorzystują ostatnie rozwiązania techno-
logii informatycznych, w tym również wspomnianą koncepcję SOA. Usługa jest 
tu rozumiana jako odrębny moduł funkcjonalny ‒ element rozwiązania informa-
tycznego realizującego konkretne zadanie. Niezależność takich usług pozwala 
na ich wykorzystywanie w ramach dowolnej platformy systemowej i języka pro-
gramowania. Daje to niespotykane do tej pory możliwości w zakresie elastycz-
ności działania i rozbudowy rozwiązań informatycznych. Powiązane ze sobą 
łańcuchami dostaw przedsiębiorstwa obsługują strumienie materiałów i surow-
ców, półfabrykatów i produktów gotowych oraz towarzyszących tym procesom 
informacje. Do realizacji tych zadań w sposób uporządkowany i powtarzalny 
wykorzystuje się systemy przepływu pracy (workflow), które wspomagane filo-
zofią SOA pozwalają na urzeczywistnianie idei przedsiębiorstwa rozszerzonego 
w konwencji RTE (ang. Real-Time Enterprise), czyli działającego w czasie rze-
czywistym. Cele stawiane przed takimi rozwiązaniami można ująć następująco:

 – zarządzanie transakcjami w branżowym łańcuchu dostaw,
 – planowanie i realizacja zwykłych dostaw i dostaw na czas (ang. Just-in-

-Time),
 – spełnianie branżowych kryteriów łańcucha dostaw (monitorowanie pro-

duktów we wszystkich fazach jego powstawania),
 – oferowanie szczegółowych analiz rentowności i obsługi klientów wraz  

z  raportowaniem.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami analityków branży informatycznej 

rośnie w Polsce znaczenie systemów klasy ERP w nowocześnie funkcjonujących 
przedsiębiorstwach. Odnotowano wzrost sprzedaży tych systemów i ich wdrożeń. 
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Minione lata wyraźnie wskazują, że po zinformatyzowaniu wewnętrznych pro-
cesów logistycznych przedsiębiorstwa inwestują w informatyczne wspomaganie 
kanałów dostaw i sprzedaży, czyli podążają w kierunku pełnej e-logistyki. Wzrost 
wdrożeń systemów klasy ERP w Polsce świadczy o tym, że również w naszym 
kraju hasło „ERP podstawą nowocześnie funkcjonującej firmy” przestało być tyl-
ko sloganem i stanowi determinantę sukcesów biznesowych.

4. Rozwój e-logistyki w dobie kryzysu gospodarczego

Rozwój zaawansowanych systemów ERP prowadzi do wzrostu zapotrze-
bowania na informatyczne narzędzia analityczne. Analityka biznesowa (ang. 
Business Analytics) obejmuje narzędzia i aplikacje do analizowania, monitoro-
wania, modelowania, prezentowania oraz raportowania danych wspierających 
podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystuje  hurtownie danych, analizy 
operacyjne łańcuchów dostaw, analityczne systemy CRM, pogłębione analizy 
finansowe i wskaźniki wydajności przedsiębiorstw. Wiąże się z tym problem 
z integracją i synchronizacją danych. Integracja danych opiera się na możliwo-
ści wykorzystywania wielu źródeł danych – zarówno dedykowanych interfej-
sów, jak i użycia standardowych mechanizmów typu ODBC (ang. Open Da-
taBase Connectivity). Źródłami danych mogą być relacyjne lub hierarchiczne 
bazy danych, pliki strukturalne, a także systemy ERP. Organizacje  powinny 
mieć możliwość nie tylko odczytu danych, ale także ich zapisu i przetwarzania. 
W większości przedsiębiorstw wykorzystuje się wiele środowisk informatycz-
nych, dlatego mechanizmy dostępu powinny pozwalać na sięganie do danych 
znajdujących się na różnych platformach (w miarę możliwości bez stosowania 
pośrednich plików).

Kryzys gospodarczy może być postrzegany jako istotny bodziec do rozwoju 
przedsiębiorstw i okazja do:

 – weryfikacji strategii funkcjonowania i rozwoju firm,
 – szukania usprawnień w wyniku optymalizacji procesów biznesowych,
 – koniecznego restrukturyzowania organizacji BPR (ang. Business Process 

Reengineering),
 – podniesienia efektywności działania w wyniku rekonfiguracji rozwiązań 

logistycznych i w rezultacie – sprawnego zarządzania logistycznego i wprowa-
dzenia e-logistyki.

Oczekiwania wobec e-logistyki wynikające z przebiegającego kryzysu gospo-
darczego i działań naprawczych można ująć następująco5:

5 P. Adamczewski, E-logistyka jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej nowoczes- 
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 – nie ma w kryzysie „nowej” ekonomii bez „starej” ekonomii; pojawiają się 
określenia new economy oraz now economy, tłumaczone jako ekonomia chwili,  
stanowiąca kwintesencję działania przedsiębiorstw w czasie rzeczywistym,

 – „starą” ekonomię należy wykorzystywać w tworzeniu docelowych roz-
wiązań e-logistyki: redukcji kosztów, ale to nie wszystko – wyzwaniem staje się 
redukcja czasu, 

 – istotna jest umiejętność transformacji procesów biznesowych na bazie za-
rządzania łańcuchem wiedzy KCM (ang. Knowledge Chain Management),

 – zachodzi konieczność pełnej integracji procesów przedsiębiorstwa z pro-
cesami kontrahentów, czyli w całym łańcuchu dostaw SCM,

 – ważne jest myślenie biznesowe w technologiach informatycznych i odwrot-
nie,

 – kreatywne przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną w spo-
łeczeństwie informacyjnym dzięki inwestowaniu w zasoby niematerialne, tj. 
w wiedzę i kapitał intelektualny wspomagane zaawansowanymi rozwiązaniami 
informatycznymi,

 – w nowocześnie funkcjonujących organizacjach gra biznesowa toczy się na 
poziomie zarządzania logistycznego wspomaganego e-logistyką,

 – pod wpływem dynamicznego rozwoju e-logistyki konieczne staje się 
modyfikowanie dotychczasowych procesów i rekonfigurowanie modeli biznesu 
w całych łańcuchach dostaw,

 – w dobie kryzysu gospodarczego budowanie rozwiązań e-logistyki staje się 
wyróżnikiem nowocześnie działających przedsiębiorstw.

5. Podsumowanie

Zapotrzebowanie na systemy ERP jako podstawowego elementu e-logistyki 
będzie w dalszym ciągu wzrastało, bowiem przedsiębiorstwa są zainteresowane 
optymalnym wykorzystywaniem swoich zasobów w celu osiągnięcia maksymal-
nych korzyści z zainwestowanego kapitału. Bogata oferta na polskim rynku sys-
temów ERP pozwala wybrać odpowiednie rozwiązanie w zależności od potrzeb 
biznesowych i finansowych zasobów. Informatyczne wspomaganie łańcucha do-
staw staje się już nie tylko wyzwaniem konkurującego rynku, ale wręcz koniecz-
nością sprostania coraz wyższym wymaganiom klientów. Przy porównywalnych 

nych organizacji, w: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw euro-
pejskich. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, red. J. Engelhartd, M. Kiba-Janiak, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie, Gorzów 2008; A. Piekarczyk, K. Zieniewicz, 
Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010; C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 
dz. cyt.
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technologiach produkcyjnych i informacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej 
należy szukać w dobrze zaprojektowanych i efektywnych łańcuchach e-logistyki, 
co nabiera szczególnego znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego.
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Streszczenie. Współczesny kryzys ekonomiczny, związany z brakiem stabilności na rynkach 
finansowych i mający wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej banków w Polsce, spowodował 
załamanie rynku nieruchomości i sektora budowlanego.

Problem ukazano na przykładzie funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Dotyczy on zarówno runku pierwotnego, jak i wtórnego w latach 2007–2010, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji śląskiej i jej specyfiki. Prezentując sytuację na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych, odniesiono ją  do czynników demograficznych i ekonomicznych.

Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów inwestycyjnych dla firm deweloperskich, co 
wpływa na rezygnację z zaplanowanych bądź już rozpoczętych inwestycji oraz wywołuje proble-
my z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Podobną politykę stosują również wobec klientów 
indywidualnych, w wyniku czego nie mogą oni uzyskać zdolności kredytowej lub ponoszą duże 
obciążenia związane z wysokimi kosztami kredytu.

W tej sytuacji należy się zastanowić nad rozwiązaniami poprawiającymi sytuację na rynku 
nieruchomości.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, polityka kredytowa, kredyty, kryzys ekonomiczny

1. Wprowadzenie

Światowy kryzys ekonomiczny związany z brakiem stabilności na rynkach 
finansowych, który wpłynął na zaostrzenie polityki kredytowej banków w Polsce, 
spowodował załamanie rynku nieruchomości i sektora budowlanego.
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Problem ten zanalizowano na przykładzie funkcjonowania rynku nierucho-
mości mieszkaniowych jako najpopularniejszego segmentu nieruchomości dla in-
dywidualnych konsumentów. Dotyczy on zarówno rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego w latach 2007–2010. 

Nie chcąc dopuścić do załamania kondycji finansowej, do jakiego doszło 
w USA i Europie Zachodniej, banki w Polsce zaostrzyły kryteria udzielania kre-
dytów dla inwestorów (firm deweloperskich) i indywidualnych kredytobiorców. 
Ostrożność ta była jedynie w pewnym stopniu uzasadniona, bo banki w Polsce 
nie udzielały kredytów hipotecznych o podwyższonym stopniu ryzyka, a spła-
calność kredytów hipotecznych wynosiła 98%. Uderzyło to w firmy deweloper-
skie, ponieważ musiały one zrezygnować z planowanych bądź już rozpoczętych 
inwestycji i zaczęły mieć kłopoty z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. 
Zaostrzenie polityki kredytowej wobec klientów indywidualnych spowodowało 
problemy z uzyskaniem zdolności kredytowej i dodatkowe obciążenia związane 
z rosnącymi kosztami kredytu.

Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu polityki bankowej na płyn-
ność finansową firm deweloperskich oraz realny popyt na rynku nieruchomości 
w warunkach kryzysu finansowego.

2. Charakterystyka rynku nieruchomości  
mieszkaniowych w Polsce

We wszystkich krajach rozwiniętych sektor nieruchomości, w tym szczególnie 
nieruchomości mieszkaniowych, ma istotne znaczenie społeczne i gospodarcze1. 
Koniunktura na rynku nieruchomości wpływa znacząco na rozwój innych gałęzi 
gospodarki, takich jak budownictwo, cementownie, huty, przemysł drzewny, me-
blarski, handel, transport. Mieszkanie stanowi podstawowe dobro konsumpcyjne 
niezbędne do funkcjonowania gospodarstw domowych. Jest ono również przed-
miotem inwestowania do indywidualnych odbiorców i instytucjonalnych inwe-
storów. Stanowi formę lokaty kapitału i przynosi dochody w formie czynszów 
z najmu.

W ostatniej dekadzie (tj. w latach 2000‒2010) popyt na mieszkania i dynami-
ka cen była bardzo zróżnicowana. 

W latach 2002–2006 ceny mieszkań nieznacznie podniosły się, od II kwartału 
2006 r.  gwałtownie wzrosły, a w I i II kwartale 2007 r. zwiększyły się o 60–70%, 

1  J.  Łaszek, Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, 
SGH, Warszawa 2003.
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Wykres  1. Średnia cena mieszkania  na rynku pierwotnym (oferty)
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BaRN – baza danych o cenach ofertowych i transakcyjnych mieszkań na 16 rynkach miast wojewódzkich
w Polsce

PONT – baza danych o cenach ofertowych
10 miast: Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Zielona Góra, Białystok, Lublin
7 miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Łódź

Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP, 
Warszawa 2010, s. 14.

Wykres 2. Średnia cena mieszkania na rynku wtórnym (oferty)
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BaRN – baza danych o cenach ofertowych i transakcyjnych mieszkań na 16 rynkach miast wojewódzkich
w Polsce

PONT – baza danych o cenach ofertowych
10 miast: Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Zielona Góra, Białystok, Lublin
7 miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Łódź

Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP, 
Warszawa 2010, s. 14.
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Wykres 3. Dynamika r/r cen mieszkań na rynku wtórnym (transakcje)
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BaRN – baza danych o cenach ofertowych i transakcyjnych mieszkań na 16 rynkach miast wojewódzkich
w Polsce

PONT – baza danych o cenach ofertowych
10 miast: Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Kielce, Zielona Góra, Białystok, Lublin
7 miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Łódź

Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP, 
Warszawa 2010, s. 15.

w niektórych miastach – nawet o 100%. Szczególnie dotyczyło to dużych miast, ta-
kich jak: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Poznań (wykres 3). 
Tak wysokie ceny utrzymywały się do 2008 r., po czym zaczęły spadać – do dziś 
utrzymuje się ta tendencja. Gwałtowny wzrost popytu i cen mieszkań spowodo-
wał boom kredytowy (wiele zachodnich banków uruchomiło w tym okresie swoje 
siedziby w Polsce, co wpłynęło na łatwy dostęp do stosunkowo tanich kredy-
tów) i czynnik demograficzny (przyrost gospodarstw domowych). Był to okres, 
w którym wielu młodych ludzi po wejściu Polski do UE pracowało za granicą 
i inwestowało zarobione pieniądze na zakup mieszkań, by w przyszłości w nich 
zamieszkać lub czerpać dodatkowe dochody z najmu. Niebagatelną zachętę stano-
wiły również ulgi podatkowe (remontowa lub za zakup mieszkania na wynajem). 
Ważnym czynnikiem był również wzrost dochodów gospodarstw domowych. Sy-
tuację tę obrazują wykresy 4 i 5. 

Od początku 2008 r. obserwuje się znaczne zmniejszenie popytu na mieszka-
nia oraz spadek ich cen, czego przyczyną był nieuzasadniony ich wcześniejszy 
wzrost oraz kryzys na rynkach finansowych.
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Wykres 4. Liczba małżeństw na 1000 ludności

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 miast
10 miast
Polska
wieś

Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP, 
Warszawa 2010, s. 35. 

Wykres 5. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
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Źródło: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP, 
Warszawa 2010, s. 35. 
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3. Sytuacja w budownictwie i na rynku nieruchomości  
od roku 2008 r.

Gwałtowny wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych i duży popyt przyczy-
niły się do zwiększenia opłacalności inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. 
Wysoka rentowność przedsięwzięć deweloperskich spowodowała zainteresowa-
nie tą branżą kapitału krajowego i zagranicznego. Ze względu na długość cyklu 
inwestycyjnego w budownictwie (dużo czasu zabiera przygotowanie inwestycji 
i uzyskanie koniecznych zezwoleń) oraz cyklu budowlanego reakcja podażowa na 
popyt jest znacznie opóźniona. Jeżeli w początkowym okresie boomu większość 
inwestycji było sprzedanych jeszcze przed rozpoczęciem realizacji, to od jesieni 
2008 r. rozpoczęły się problemy ze sprzedażą ukończonych inwestycji. Wobec 
tego znacznie ograniczono inwestycje mieszkaniowe, co przełożyło się na stagna-
cję nie tylko w budownictwie, ale i w branżach z nim związanych. Spowodowało 
to upadłość wielu, szczególnie mniejszych, firm budowlanych i pogorszenie się 
sytuacji na rynku pracy.

Tabela 1. Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w poszczególnych województwach 
w I kwartale 2009 r.

Województwo

Mieszkania oddane
do użytkowania

Mieszkania, na realizację 
których wydano 

pozwolenia

Mieszkania, których 
budowę rozpoczęto

liczba
dynamika
I kwartał

2008 = 100
liczba

dynamika
I kwartał

2008 = 100
liczba

dynamika
I kwartał

2008 = 100
Mazowieckie 9 748 129,7 8 093 72,2 4 039 41,1
Małopolskie 5 751 159,3 4 247 62,1 2 656 76,0
Dolnośląskie 5 077 161,3 3 661 72,4 2 136 63,0
Wielkopolskie 3 950 107,8 5 049 124,9 2 481 78,0
Śląskie 2 751 94,9 3 928 96,2 1 625 63,1
Pomorskie 2 417 76,9 3 631 91,4 3 631 106,4
Zachodniopomorskie 2 006 142,3 2 003 103,6 872 73,5
Kujawsko-pomorskie 1 935 111,8 1 852 89,5 1 338 86,9
Lubelskie 1 800 106,9 2 300 125,3 951 59,0
Łódzkie 1 529 91,4 2 449 87,7 1 035 53,9
Podkarpackie 1 374 96,3 2 049 124,6 1 074 99,0
Warmińsko-mazurskie 906 75,6 1 257 95,5 602 39,9
Podlaskie 842 110,9 942 73,6 413 38,3
Lubuskie 828 129,2 1 010 107 1 025 118,5
Świętokrzyskie 485 84,2 826 98,8 624 96,4
Opolskie 433 135,3 336 45,8 333 48,2
Polska 41 832 119,l 43 633 86,2 24 835 65,2

Źródło: Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kwartał 2009 r., NPB, Gdańsk 2009, s. 4.
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Tabela 2. Poziom średnich cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym 
w miastach wojewódzkich oraz ich dynamika (IV kwartał 2008 r. = 100)

Lp. Miasta 
wojewódzkie

Oferty − rynek pierwotny Transakcje − rynek pierwotny
średnia cena

za m kw. w zł dynamika
I kwartał

2008 = 100

średnia cena
za m kw. w zł dynamika

I kwartał
2008 = 100IV kw.

2008 r.
I kw.

2009 r.
IV kw.
2008 r.

I kw.
2009 r.

1. Białystok 4 725 5 508 116,6 5 177 5 005 96.7
2. Bydgoszcz 4 989 4 951 99,2 4 749 5 023 105,8
3. Gdańsk 6 609 6 804 103,0 6 193 5 309 85,7
4. Katowice 6 677 6 482 97.1 5 772 4 995 86,5
5. Kielce 5 208 5 111 98,1 4 556 4 798 105.3
6. Kraków 7 751 7 675 99,0 7 518 7 584 100,9
7. Lublin 5 266 5 177 98,3 5 217 4 746 91,0
8. Łódź 5 080 5 308 104,5 4 976 4 746 95,4
9. Olsztyn 4 750 4 258 89,6 4 869 bd. x

10. Opole 4 993 5 019 100,5 3 790 3 776 99,6
11. Poznań 7 293 7 219 99,0 6 684 7 028 105,1
12. Rzeszów 4 069 3 966 97.5 4 401 3 965 90,1
13. Szczecin 5 494 5 310 96.7 5 663 5 174 91,4
14. Warszawa 9 821 9 880 100,6 8 149 7 543 92,6
15. Wrocław 5 027 5 014 99,7 5 426 5 063 93,3
16. Zielona Góra 3 896 3 580 91,9 3 771 3 609 95,7

Źródło: Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kwartał 2009 r., NPB, Gdańsk 2009, s. 11.

W I kwartale 2009 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań przekazanych do 
użytkowania w 10 województwach – największy w województwach dolnoślą-
skim i małopolskim. Należy jednak pamiętać, że były to inwestycje rozpoczęte co 
najmniej 2 lata wcześniej. Wzrost liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia, 
odnotowano jedynie w 4 województwach, natomiast tych, których budowę już 
zaczęto – tylko w 2 województwach. Tę sytuację obrazuje tabela 1.

Przewaga podaży nad popytem w większości miast spowodowała dalszy spa-
dek poziomu cen ofertowych i transakcyjnych w I kwartale 2009 r. W I półro-
czu 2010 r. oddano w kraju łącznie niespełna 64 000 mieszkań, o 16% mniej niż 
w tym samym okresie rok wcześniej2. W II kwartale 2010 r. wyraźnie zwięk-
szyła się liczba mieszkań w ofercie deweloperów, ponieważ spadła ich sprzedaż, 
a ponadto na rynku pojawiły się gotowe inwestycje, których realizację wcześniej 
tymczasowo wstrzymano, często w celu ich przeprojektowania, oraz z których 
zakupu wycofali się dotychczasowi nabywcy, zwykle z powodu braku zdolności 
kredytowej3. 

2 REAS, Rynek mieszkaniowy w Polsce 06.2010, www.reas.pl/index.php?pid=202&file-
id=1108 [25.09.2010].

3 Tamże.
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Z analizy cen ofertowych na rynku pierwotnym wynika, że w 11 miastach 
wojewódzkich spadły one średnio od 0,5% do 10%,  najbardziej – w Olsztynie 
(o 10,4%) i Zielonej Górze (o 8,1%).W pozostałych 4 miastach ceny wzrosły 
minimalnie z wyjątkiem Białegostoku, gdzie odnotowano wzrost o prawie 17%. 
Spadek cen transakcyjnych wystąpił w 12 miastach wojewódzkich, największy – 
w Gdańsku i Katowicach.

Tabela 3. Poziom średnich cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym 
w miastach wojewódzkich oraz ich dynamika (IV kwartał 2008 r. = 100)

Lp. Miasta 
wojewódzkie

Oferty − rynek wtórny Transakcje − rynek wtórny
średnia cena

za m kw. w zł dynamika
I kwartał

2008 = 100

średnia cena
za m kw. w zł dynamika

I kwartał
2008 = 100IV kw.

2008 r.
I kw.

2009 r.
IV kw.
2008 r.

I kw.
2009 r.

1. Białystok 4 744 4613 97,2 4 601 4 432 96.3
2. Bydgoszcz 4 067 4 023 98,9 3 887 3 822 98,3
3. Gdańsk 6 792 6 649 97,9 6 048 6 043 99,9
4. Katowice 4 360 4 340 99,5 3 952 3 777 95.6
5. Kielce 4 361 4 474 102.6 4 003 3 970 99,2
6. Kraków 7 251 6 864 94,7 6 530 6 110 93,6
7. Lublin 5 09! 5 047 99,1 4 859 4 808 99,0
8. Łódź 4 686 4 686 100,0 4 039 3 874 95,9
9. Olsztyn 4 941 4 730 95,7 4 571 4 481 98,0

10. Opole 4212 4 235 100,5 3 736 3 772 101,0
11. Poznań 5 954 5 788 97,2 5 394 5 396 100.0
12. Rzeszów 4 640 4 683 100,9 4217 4 071 96,5
13. Szczecin 5 063 4 968 98,1 4 653 4616 99,2
14. Warszawa 10 196 9 626 94.4 9 046 8 406 92,9
15. Wrocław 6 894 6 900 100.1 5 931 6 007 101,3
16. Zielona Góra 3518 3 468 98,6 3 159 3 109 98,4

Źródło: Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kwartał 2009 r., NPB, Gdańsk 2009, s. 14.

Analizując tabele 2 i 3, można wysunąć wnioski, że poszczególne rynki miej-
skie różnią się zarówno poziomem, jak i dynamiką cen. Rynek nieruchomości jest 
rynkiem lokalnym z uwagi na trwałość i niemożność przemieszczenia towaru, 
jakim obraca, o cenie decyduje więc przede wszystkim lokalizacja. Porównując 
ceny transakcyjne za m2 (najwyższą z najniższą), widać prawie 3-krotną różnicę. 
W Warszawie cena transakcyjna w IV kwartale 2008 r. kształtowała się na pozio-
mie 9046 zł/m2, a w Zielonej Górze – 3159 zł/m2. Takie różnice dotyczą zarów-
no rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Na rynku pierwotnym najwięcej trzeba 
było zapłacić w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, natomiast na rynku wtórnym 
– w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. W tych miastach utrzymuje się 
wysoki poziom cen, ponieważ są to duże ośrodki administracyjne rozwijające no-
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woczesne gałęzie gospodarki i zatrudniające wysokiej klasy specjalistów z wielu 
dziedzin, do których migruje ludność z uboższych regionów Polski. Stanowią one 
również ośrodki kultury i nauki, przyciągające osoby z wyższymi dochodami.  
Wzbudzają one także zainteresowanie inwestorów zagranicznych.

Wykres 6. Procentowa zmiana średniej ceny transakcyjnej m kw. mieszkania na rynku wtórnym 
w I kwartale 2009 r. w stosunku do IV kwartału 2008 r.

–1

0

1

2

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–4,4

–0,8

–6,4

–1,0

–4,1

–2,0

1,0

0,0

–3,5

–0,8

–7,1

1,3

–1,6–1,7

–3,7

–0,1

 %

B
ia
ły
st
ok

B
yd
go
sz
cz

G
da
ńs
k

K
at
ow

ic
e

K
ie
lc
e

K
ra

kó
w

Lu
bl

in

Łó
dź

O
ls
zt
yn

R
ze

sz
ów

Sz
cz
ec
in

W
ar

sz
aw

a

W
ro
cł
aw

Po
zn
ań

O
po

le

Zi
el

on
a 

G
ór

a

Źródło: Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kwartał 2009 r., NPB, Gdańsk 2009 r., s. 15.

Z rysunku 6 wynika, że najwyższy procentowy spadek cen na rynku wtór-
nym nastąpił w Warszawie (o 7,1%), Krakowie (o 6,4%) i Katowicach (o 4,4%).  
W przypadku 2 pierwszych miast przyczyniła się do tego korekta bardzo wyso-
kiego poziomu cen (zob. tab. 3). W Katowicach, gdzie poziom cen należał do 
najniższych w kraju, powodem była restrukturyzacja gospodarki (ograniczenie 
zatrudnienia w przemyśle ciężkim – górnictwie, hutnictwie), co doprowadziło 
do powrotu ludności napływowej osiągającej wiek emerytalny na wieś i migracji 
młodych ludzi, szczególnie fachowców, do innych regionów kraju, np. Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia bądź zagranicę.

4. Czynniki wpływające na spadek sprzedaży mieszkań

4.1. Zaostrzenie polityki kredytowej banków

Kryzys finansowy i jego ekonomiczne skutki na światowych rynkach spowodo-
wały zmianę podejścia banków do udzielanych kredytów. W obawie przed podob-
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Tabela 5. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych (w %)

Rodzaje kredytów 12-2008 12-2009 03-2010

Mieszkaniowe, z tego: 1,1 1,5 1,5
 – kredyty złotowe 1,7 2,3 2,4
 – kredyty walutowe 0,8 1,1 1,0

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego – lipiec 2010 r., NBP, s. 46.

Tabela 6. Dynamika liczby udzielonych kredytów hipotecznych w poszczególnych kwartałach 
2008 r. i w I kwartale 2009 r.

I kw. 2009 r.
do IV kw. 2008 r.

IV kw. 2008 r.
do III kw. 2008 r.

III kw. 2008 r.
do II kw. 2008 r.

II kw. 2008 r.
do I kw. 2008 r.

I kw. 2009 r.
do I kw. 2008 r.

−33,59% −21,15% −4,54% −28,29% −40,34%

Źródło: Rynek nieruchomości mieszkaniowych I kwartał 2009 r., NBP, Gdańsk 2009 r., s. 20.

nymi konsekwencjami, do jakich doszło w USA i Europie Zachodniej, banki dzia-
łające w Polsce zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów. Dotyczyło to zarówno 
firm deweloperskich, jak i odbiorców indywidualnych kupujących nieruchomości 
mieszkaniowe na rynku pierwotnym i wtórnym.  Taki krok był tylko częściowo uza-
sadniony, bo banki w Polsce nie udzielały kredytów hipotecznych o podwyższonym 
stopniu ryzyka, a spłacalność kredytów hipotecznych sięgała 98%. 

Mocno został ograniczony dostęp do środków zagranicznych, co było konse-
kwencją spadku zaufania na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Na kra-
jową podaż kredytów istotne znaczenie miała też kondycja banków matek, które 
wobec strat kapitałowych i obniżenia współczynników wypłacalności ograniczały 
akcję kredytową w spółkach zależnych4. 

Rynek nieruchomości w znacznym stopniu zależy od kredytów mieszkanio-
wych. Od wielu lat nie zmienia się odsetek kredytujących nieruchomości na tle 
wszystkich kupujących – sięga on 75–90% kupujących. Występuje więc na nim 
mechanizm sprzężony – kupujący mieszkania potrzebują kredytów, a banki – ku-
pujących. W szerszej perspektywie kredyt hipoteczny jest najbardziej rentownym 
dla banku instrumentem finansowym5.

4.2. Brak zdolności kredytowej nabywców i wzrost kosztów kredytu

Kredyt jest i będzie w najbliższych latach dostępny tylko dla osób zarabia-
jących więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. 

4 Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, 
NBP, Warszawa 2010 r., s. 38.

5 Polityka kredytowa banków I kw. 2010 r., eGospodarka, www.finanse.egospodarka.pl/51345, 
Polityka-kredytowa-bankow-I-kw-2010-r,1,48,1.html [21.09.2010].
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Choć z roku na rok ono wzrasta (zob. rys. 5), to banki coraz bardziej rygorystycz-
nie podchodzą do wyliczenia zdolności kredytowej. Szczególnie dotyczy to kre-
dytów nominowanych w obcych walutach. W latach wcześniejszych (2006–2007) 
w niektórych bankach przy wkładzie własnym ok. 30% stali klienci mogli otrzy-
mać kredyt hipoteczny wyłącznie na podstawie własnego oświadczenia o wy-
sokości dochodów. Oceniając zdolność kredytową, banki honorowały dochody 
uzyskiwane np. z umów-zleceń. Kredyt można było uzyskać w wysokości 120% 
wartości nieruchomości. Dzisiaj większość banków wymaga co najmniej 20% 
wkładu własnego. W ostatnim kwartale 2010 r. pojawiły się oferty kredytów po-
krywających 100% wartości nieruchomości, jednak dotyczą one najbogatszych 
klientów i stanowią raczej reklamę. Klienci obawiają się wprowadzonych reko-
mendacji. Rekomendacja S polega na tym, że banki są zobligowane najpierw 
proponować kredyt w złotówkach i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu 
złotowego, nawet jeśli będzie on brany w obcej walucie. Oznacza to, że znaczna 
grupa klientów straci możliwość otrzymania kredytu. Rekomendacja T zakłada, 
że koszty obsługi długu w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego nie 
będą mogły przekraczać 50–65% przychodów klienta w zależności od docho-
dów. Analitycy prognozują, że klienci będą musieli mieć dochód wyższy nawet 
o 44% niż dotychczas, aby uzyskać kredyt o oczekiwanej wysokości.

Na brak zdolności kredytowej wpływa koszt kredytu (wymagany jest wyższy 
dochód pokrywający większą ratę). Na wysokość raty kredytu składają się kapitał 
i odsetki. Zaś odsetki stanowią WIBOR/LIBOR i marża kredytu. WIBOR to ryn-
kowe oprocentowanie złotówek, według którego banki pożyczają sobie krajową 
walutę. Jest on zmienny i zależy od sytuacji na rynku finansowym (jeśli spada 
oprocentowanie, spada również WIBOR i odwrotnie). LIBOR działa analogicz-
nie, tylko dotyczy obcych walut.

Marża jest stała przez cały okres spłaty kredytu i wyrażona w punktach pro-
centowych (pp). W obawie o spadek kapitałów własnych i ryzyko związane 
z przewidywaną sytuacją gospodarczą od jesieni 2008 r. banki zaczęły systema-
tycznie podwyższać wysokość marży. W latach 2006–2008 marża nie przekracza-
ła 1%, a kiedy klient miał w danym banku konto ze stałymi wpływami lub wysoki 
wkład własny – była ona jeszcze mniejsza. W 2009 r. osiągnęła  poziom do 3,5 pp 
w złotówkach i ok. 7,17 pp w CHF, w zależności od banku i wysokości wkładu 
własnego. Na szczęście w ostatnich miesiącach 2010 r. banki znacznie obniżają 
marżę.

Zaciągając kredyt, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami:
 – prowizje – od 1,0% do 3,5%,
 – ubezpieczenia (na życie, od utraty pracy, nieruchomości, wpisu do hipoteki),
 – wycena nieruchomości,
 – spread w wypadku kredytu walutowego.
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4.3. Brak stabilności zawodowej

Potencjalnymi kredytobiorcami są  przeważnie ludzie młodzi, zakładający 
rodziny, mający w perspektywie wychowanie i wykształcenie dzieci. Kredyt hi-
poteczny zaciągany jest na bardzo długi czas, czasem nawet 50 lat. Ze względu 
na taką perspektywę czasową każdy kredytobiorca zastanawia się, czy podoła 
takiemu obciążeniu. Szczególnie, że sytuacja na rynku pracy nie daje poczucia 
bezpieczeństwa finansowego oraz gwarancji zatrudnienia. W dobie obecnego kry-
zysu ekonomicznego pracodawcy starają się ograniczać koszty, zawierając umo-
wy na czas określony lub zatrudniając na umowę-zlecenie bądź nie wykazując 
wszystkich dochodów pracownika, by nie płacić pełnych kosztów ZUS i podatku. 
Ponadto  na rynku pracy jest duża konkurencja.

5. Podsumowanie

Kryzys finansowy wywołuje restrykcyjną politykę banków przejawiającą się 
znacznym zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów dla inwestorów i indy-
widualnych kredytobiorców. Banki zwiększają marżę, prowizję oraz wymagają 
dodatkowych zabezpieczeń kredytów, co znacznie podwyższa ich koszt. Z tego 
powodu duża grupa ludzi traci zdolność kredytową, w wyniku czego spada liczba 
potencjalnych nabywców na rynku  nieruchomości, co  zmniejsza popyt. Kry-
zys finansowy wywołał w Polsce nadwyżkę podaży, dlatego trzeba będzie podjąć 
działania pobudzające sprzedaż. Firmy deweloperskie starają się utrzymać na ryn-
ku, obniżając ceny oferowanych nieruchomości, budując mieszkania w tańszych 
technologiach i mniejszym metrażu bądź zmieniając ich przeznaczenie na obiekty 
komercyjne.

Indywidualni konsumenci zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe, kupując 
tańsze mieszkania na rynku wtórnym, o mniejszym metrażu lub w tańszej lokali-
zacji. Banki we współpracy z rządem zwiększają dostępność kredytów, wprowa-
dzając program „Rodzina na swoim”. Od 2010 r. obniżają marże kredytów, dzięki 
czemu łatwiej je otrzymać. Stosują okresową promocję, rezygnując z pobierania 
prowizji. Oferują kredyty w EUR, w których marże mają zbliżoną wysokość, ale 
stopy procentowe są znacznie niższe.
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Wpływ światowego kryzysu gospodarczego  
na funkcjonowanie polskich biur podróży
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Streszczenie. Biura podróży są jednym z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc 
przez potencjalnych klientów pragnących odbyć ciekawą wycieczkę wakacyjną. W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono, w jaki sposób na funkcjonowanie biur turystycznych wpłynął obecnie 
panujący na świecie kryzys gospodarczy. Zwrócono również uwagę na inne ważne z punktu wi-
dzenia przedsiębiorcy turystycznego aspekty społeczno-polityczne i klimatyczne. W opracowaniu 
ukazano również wpływ nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 2010 r. na bezpośrednią 
działalność touroperatorów i pośredników turystycznych, a także na większe bezpieczeństwo ich 
potencjalnych klientów.

Słowa kluczowe: biuro podróży, bezpieczeństwo, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpie-
czenia

 

1. Wprowadzenie

Kryzys ekonomiczny o charakterze globalnym, zapoczątkowany pęknię-
ciem bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w USA w 2007 r., uwidocznił 
się w 2. połowie 2008 r. w sektorze  turystycznym. W ankiecie przeprowadzo-
nej przez Komisję Europejską aż 70% zbadanych przedsiębiorstw sektora tury-
stycznego w UE doświadczyło negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego 
w 2009 r. Jako największy problem wskazywano wzrost kosztów ogólnych 
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funkcjonowania (60%) oraz dodatkowe inne obciążenia finansowe wynikają-
ce ze złej globalnej sytuacji ekonomicznej lub spowodowane ograniczeniami 
w dostępie do finansowania działalności przedsiębiorstw turystycznych (20%).

W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane problemy związane z zarzą-
dzaniem biurami podróży ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania 
w nowej sytuacji ekonomicznej wywołanej światowym kryzysem gospodarczym.

Biura podróży zajmują się organizacją i załatwianiem wszystkich najważniej-
szych dla potencjalnych turystów spraw związanych z wyjazdami poza miejsce 
codziennego przebywania, najczęściej są to wycieczki zagraniczne lub krajowe. 
W literaturze światowej istnieje wiele definicji organizacji świadczącej usługi po-
średnictwa w sprzedaży wycieczek turystycznych. Problematyką tą zajmowali się 
wybitni specjaliści niemieccy – Eckemann, Legler czy Fuss, angielscy – Burkart 
i Medlik, oraz amerykańscy – van Harssel i Holloway, jednakże żaden z nich nie 
podał w pełni zadowalającego terminu. Istotne natomiast było samo  zaintere-
sowanie się tą formą przedsiębiorczości, mającą w przyszłości przynosić zyski 
ewentualnym przedsiębiorcom1. W rodzimej literaturze branżowej istnieje wiele 
wyjaśnień pojęcia „biura podróży”, podanych m.in. przez Nesterowicza, Łazarka 
oraz Kruczka. Ostatni z wymienionych autorów określił je najpełniej jako: 

podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie: organizowania, realizowania 
i sprzedawania usług niezbędnych dla podróżującego, jak i sprzedaży usług towarzyszących 
i komplementarnych2. 

Do 2010 r. wyróżniano 2 rodzaje biur podróży: touroperatora i pośrednika 
turystycznego. Po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych pojawił się 3. 
– agent turystyczny. Przed nowelizacją jedynie touroperatorzy i pośrednicy pod-
legali kontroli ze strony władz lokalnych – najczęściej marszałka województwa, 
od 2010 r. agenci turystyczni są traktowani w taki sam sposób jak pozostałe 
biura. Zgodnie z nową ustawą: 

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kon-
troli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami umowy 
o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów, w zakresie spełniania przy zawieraniu tych 
umów obowiązków określonych umową3.

Zapis ten jest bardzo ważny, ponieważ zmienił sposób funkcjonowania agen-
tów turystycznych na rynku, którzy od tej pory sprzedają imprezy turystyczne 
w imieniu, a nie na rzecz organizatorów, i podlegają restrykcjom prawnym. Być  

1 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008,  
s. 15–18.

2 Z. Kruczek, Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2006, s. 23.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. 

zm., art. 9, ust. 1b; ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, 
Dz.U. nr 106, poz. 672.
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może wpłynie to pozytywnie na wizerunek tych przedsiębiorców, które dotąd 
były źle odbierane. 

2. Wybrane elementy zarządzania biurem turystycznym

Działalność biur podróży nie sprowadza się wyłącznie do sprzedaży czy po-
średniczenia w sprzedaży wycieczek krajowych i zagranicznych. Często oferują 
one pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych, promowych, autokarowych, 
autobusowych, a także kolejowych. Rezerwują ponadto miejsca w hotelach, mo-
telach, pensjonatach i innych obiektach zakwaterowania zbiorowego. Za każdą 
z tych usług pobierają prowizję. Większe biura podróży mają również w swojej 
ofercie pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczenia KL i NNW, a także innych 
niezbędnych podczas podróży ubezpieczeń. Nierzadko dysponują własnymi au-
tokarami, które wynajmują mniejszym biurom oraz instytucjom organizującym 
np. imprezy integracyjne. Oddzielną działalność biur turystycznych stanowi 
edukacja w zakresie szkolenia przyszłych kadr związanych z obsługą turystycz-
ną. Niektóre biura  zakładają własne placówki kształcenia ustawicznego prowa-
dzące kursy dla kandydatów na wychowawców i kierowników kolonii, pilotów 
wycieczek czy przewodników turystycznych. Posiadając odpowiednie zaple-
cze dydaktyczne, otwierają również szkoły zawodowe,  policealne, w których 
prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Nie ulega 
wątpliwości, że są to dodatkowe źródła przychodów, mające istotne znaczenie 
szczególnie poza sezonem, na które składają się: czesne od słuchaczy, uczniów 
oraz dotacje z budżetu państwa. Jak widać z przytoczonych przykładów, biura 
podróży to prężnie funkcjonujące na rynku usług turystycznych przedsiębior-
stwa, których nie wolno utożsamiać jedynie ze sprzedażą imprez turystycznych.

Aby zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym, w tym przypadku biurem 
podróży, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadcze-
nie. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z 2010 r. nie wymaga już 
od osoby zamierzającej otworzyć i prowadzić  biuro  wykształcenia kierunko-
wego lub określonej liczby lat praktyki. Wykreślono z niej artykuł 6, mówiący 
właśnie o tych obostrzeniach. Obecnie każdy obywatel naszego kraju, a także 
cudzoziemiec może założyć dowolne biuro podróży w dowolnie przez siebie 
wybranym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem koniecz-
nym jest jednak uzyskanie wpisu do ewidencji organizatorów i pośredników 
turystycznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw turystyki oraz 
marszałka danego województwa4.

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. 
zm.; ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, Dz.U. nr 106, 
poz. 672.
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3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego w kryzysie

W 2010 r. funkcjonowały na polskim rynku turystycznym 3063 podmioty tury-
styczne posiadające wpis do ewidencji, jest to o 251 podmiotów więcej niż w roku 
2008 i o 287 podmiotów więcej niż w 2009 r.5 W pierwszej dekadzie XXI w. 
uwidoczniła się tendencja do zmniejszania się liczby podmiotów turystycznych 
z 3779 w 2001 r.  do 3650 w 2002 r., 3494 w 2003 r.,  2726 w 2004 r., 2628 w 2005 r., 
aż do  2688 podmiotów w 2006 r.6 Dopiero w roku 2007 nastąpił przełom i liczba 
podmiotów turystycznych zaczęła rosnąć.

Analizując dane liczbowe zamieszczone w tabeli 1, można zauważyć, iż w roku 
2009 zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw turystycznych, ale już w 2010 r. od-
notowano ich wzrost, co oznacza, że pojawiło się więcej nowych przedsiębiorstw 
na rynku niż ich zlikwidowano. Choć w różnych źródłach występują znaczne róż-
nice w danych, każde z nich uwidacznia spadek liczby podmiotów turystycznych 
w 2009 r. – uznanym za najmniej korzystny dla gospodarki turystycznej.

Tabela 1. Zarejestrowane przedsiębiorstwa turystyczne w latach 2008–2010

2008 2009 2010 Wyszczególnienie

Baza Biur Turystycznych Polski wg TUR-BAZY.PL

brak danych brak danych 482 nowe

brak danych 315 387 odrzucone

ok. 4000 3685 4412 liczba podmiotów 
turystycznych

Centralna Ewidencja  Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

2987 2956 3074 liczba biur wpisanych do 
ewidencji

Dane zamieszczone na stronie www.turystyka.gov.pl

2812 2776 3063 liczba podmiotów 
turystycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych.

Pojawia się zatem pytanie, czy i w jakim stopniu ogólnoświatowy kryzys go-
spodarczy i finansowy wpłynął i wpływa na branżę turystyczną, a szczególnie na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych. Niestety, nie można jednoznacz-

5 www.turystyka.gov.pl.
6 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008,  

s. 154.
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nie stwierdzić, że światowy kryzys nie dotyka polskich i nie tylko polskich biur 
podróży. Wyraźnie widać tendencję do podwyższania cen imprez turystycznych 
oraz stawek prowizyjnych za poszczególne usługi. Potencjalny turysta musi się 
więc liczyć z większym wydatkiem, a obecnie klient przeważnie chce zapłacić 
jak najmniej za najbardziej atrakcyjną wycieczkę lub imprezę turystyczną. Pogo-
dzenie niskiej ceny z wysokim komfortem i atrakcjami wydaje się niemożliwe,  
bowiem drogie wycieczki to również gwarancja wyższego standardu zakwatero-
wania, wyżywienia, szerszy wachlarz możliwości skorzystania z imprez fakulta-
tywnych. Szukając najtańszej oferty, należy  liczyć się ze spadkiem jakości usług. 
Według danych opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą” Polacy najczęściej 
wybierają wycieczki do kwoty 1500 PLN na osobę (ok. 66% badanych respon-
dentów). 

Światowy kryzys gospodarczy niewątpliwie miał i ma nadal wpływ na funk-
cjonowanie polskich biur podróży. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym 
negatywnie na ich kondycję finansową jest brak stabilności waluty – szczególnie 
euro. Korzystają one często z możliwości zakupu imprez turystycznych w tzw. 
czarterze. Płacąc mniej za poszczególne usługi turystyczne odpowiednio wcześ- 
niej, ryzykują przyszłą sprzedaż. Usług zakupionych w czarterze nie można kon-
trahentowi odsprzedać, zmniejszyć lub zweryfikować. Stanowi to pewne ryzyko, 
które może stać się powodem bankructwa. Bardzo ważnym składnikiem tworzo-
nych kosztorysów jest wspomniana wcześniej waluta, najczęściej euro, rzadziej 
amerykańskie dolary. Potencjalni klienci, podpisując umowy o realizacji imprez 
turystycznych, otrzymują pełne informacje o miejscu pobytu i ostatecznej cenie. 
Nie może być ona podwyższona (wyjątek stanowi zapis w art. 17 ustawy o usłu-
gach turystycznych), jeśli nie zostanie obustronnie zaakceptowana. Kłopoty biur 
podróży zaczynają się w momencie podwyższenia ceny imprez turystycznych 
wskutek podniesienia kursu walut. Wówczas  klienci, zgodnie z przepisami usta-
wy, są odpowiednio wcześniej o tym poinformowani i mogą za porozumieniem 
stron umowę rozwiązać i domagać się zwrotu wszystkich poniesionych nakładów 
finansowych7.

W roku 2009 z możliwości, a raczej konieczności, podwyższenia cen wy-
cieczek skorzystało wiele touroperatorów i pośredników turystycznych, takich 
jak Ecco Holliday czy Neckermann.  Pociągnęło to za sobą znaczny spadek 
sprzedaży imprez i tylko dzięki wysokiej pozycji na rynku wielcy potentaci 
turystyczni uniknęli sporych kłopotów finansowych, prowadzących do ogło-
szenia upadłości8. Turyści niechętnie dopłacają do wcześniej już wykupionych 
wczasów, dlatego biura podróży, chcąc za wszelką cenę zatrzymać „złapanego 
klienta”, zadłużają się w czasie sezonu wakacyjnego. Przedstawiciele branży 

7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. 
 zm., art. 17.

8 „Gazeta Prawna”, 5.03.2009.
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otwarcie mówią, że klienci wykupujący wczasy w słabo prosperujących biurach 
podróży nie opłacają swoich przyszłych wakacji, lecz pokrywają koszty osób 
aktualnie wyjeżdżających lub właśnie przebywających na urlopie. Coraz częś- 
ciej spotyka się sprzedaż wczasów z tzw. gwarancją stałej ceny, czyli zapew-
nieniem o jej niepodwyższaniu. Wiąże się to, niestety, z dodatkowymi kosztami 
ponoszonymi przez klienta w momencie podpisywania umowy o 100–150 PLN, 
ale stanowi pewne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okolicz- 
ności, które mogłyby wpłynąć na wzrost ceny imprezy turystycznej. 

Biuro podróży Itaka poradziło sobie z kryzysem, wychodząc w 2010 r. na 
pozycję lidera z zajmowanej 3. pozycji w 2008 r. pod względem wielkości ob-
rotów (zob. tab. 2).

Tabela 2 . Dane statystyczne Biura Podróży Itaka w latach 2008–2010

Wyszczególnienie 2008 2009 2010

Liczba klientów 226 000 286 000 360 000
Obroty w  mln PLN 551,0 775,0 960,0
Zysk  w mln PLN 28,2 8,3 28,0

Źródło: Triada straciła pozycje lidera na polskim rynku, „Gazeta Prawna”, 2.12.2009; Itaka liderem wśród 
biur podróży, „Gazeta Prawna”, 15.10.2010.

Analizując dane, należy zwrócić uwagę zarówno na ciągły wzrost liczby 
klientów korzystających z usług biura oraz obrotów, które nie były proporcjonalne 
do wypracowanego zysku. Szczególnie dotyczy to 2009 r. Itaka wówczas osiąg- 
nęła zysk w wysokości zaledwie 8,3 mln PLN, a w następnym roku zwiększyła 
go kilkakrotnie. Tak mały zysk mimo wzrostu liczby klientów i obrotów świad-
czy o wpływie kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego. 

4. Bankructwa przedsiębiorstw turystycznych

Analizując wartość rynku turystyki w Polsce w okresie 2007–2010 (zob. tab. 
3), można zauważyć, iż w roku 2008 nastąpił ponadtrzydziestoprocentowy wzrost 
w stosunku do 2007 r. Kolejne lata przyniosły jej spadek i wówczas doszło do 
bankructw wielu znanych przedsiębiorstw turystycznych.

Prawdopodobnie kryzys gospodarczy, wzrost ceny euro, błędna kalkulacja 
kosztów były przyczynami ogłoszenia upadłości kilku znanych w Polsce biur po-
dróży: w 2008 r. Open Travel z Torunia,  w 2009 r. Kopernik z Warszawy  oraz  we 
wrześniu 2010 r. 2 jednych z największych: Selectours i, najstarszego, powstałego 
w 1920 r., Orbis.
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Tabela 3. Wartość rynku turystyki w latach 2007–2010 (mld PLN)

2007 2008 2009 2010

2,75 3,6 3,2 3,0* 

* wielkość szacowana

Źródło: Itaka liderem wśród biur podróży, „Gazeta Prawna”, 15.10.2010.

Tabela 4 przedstawia procentowy udział w rynku czołowych biur turystycz-
nych. Jak można zauważyć, na 2 pierwszych miejscach w analizowanych latach 
2009 i 2010 plasują się Itaka i Exim Tours. Zajmujący 5. miejsce w 2009 r. Selec-
tours, jak wspomniano wyżej,  ogłosił upadłość we wrześniu 2010 r.

Tabela 4. Udział w rynku turystyki czołowych biur podróży

Lato 2009 Lato 2010

Miejsce Biuro Podróży Udział (%) Miejsce Biuro Podróży Udział (%)

1. Itaka 15 1. Itaka 19

2. Exim Tours 12 2. Exim Tours 11

3. Wezyr 9 3. Oasis Tours 11

4. Neckermann 9 4. Wezyr 10

5. Selectours 6 5. Neckermann 7

Źródło: Itaka liderem wśród biur podróży, „Gazeta Prawna”, 15.10.2010.

Analiza przedsiębiorstw turystycznych zagrożonych bankructwem nie jest 
łatwym przedsięwzięciem z uwagi na nieujawnianie danych finansowych przez 
poszczególne podmioty. Biura podróży często dementowały informacje pojawia-
jące się na łamach prasy lub w Internecie, dotyczące ich trudnej, a niejednokrot-
nie beznadziejnej sytuacji finansowej.  Ocena potencjalnego bankructwa prze-
prowadzona zostanie w sposób bardzo ograniczony, wskazując na istotne różnice 
występujące w 2 kolejnych latach 2009 i 2010. Wybrane i opublikowane dane 
przedstawiono w tabeli 5. Blisko 70-procentowy  wzrost w ciągu roku przedsię-
biorstw turystycznych zagrożonych bankructwem i ewidencjonowanych w Krajo-
wym Rejestrze Dłużników wskazuje, iż oba lata stanowiły dla nich bardzo trudny 
okres. Ich zadłużenie, wg KRD, wzrosło aż o 0,2 mln PLN, czyli o ponad 13%.

Gdy zbankrutuje biuro turystyczne, poszkodowanymi są przede wszystkim 
klienci. W Polsce istnieje tzw. szara strefa, czyli touroperatorzy, pośrednicy i agen-
ci turystyczni, którzy działają na rynku bez ważnego wpisu do Ewidencji Orga-
nizatorów i Pośredników Turystycznych, prowadzonej przez marszałków woje-
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Tabela 5. Zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw turystycznych

Zadłużenie w Krajowym Rejestrze Dłużników

Rok 2010 Rok 2009

1,6 mln PLN 1,4 mln PLN

miesiąc liczba przedsiębiorstw 
turystycznych miesiąc liczba przedsiębiorstw 

turystycznych

30 czerwca 94 31 sierpnia 92 (29 biura 
turystyczne)

15 lipca 119 ‒ ‒
15 września 134 ‒ ‒

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych.

wództw. Jeśli takie biuro podróży ogłosi  upadłość, to turysta nie ma możliwości 
składania reklamacji ani ubiegania się o odszkodowanie. Zgodnie z postanowie-
niami ustawy o usługach turystycznych reklamacje i podania o odszkodowania 
można składać do marszałków poszczególnych województw pod warunkiem, że 
danego biuro widnieje w ewidencji. 

Zatem w jaki sposób uchronić się przed zainwestowaniem pieniędzy w wy-
marzoną  wycieczkę realizowaną przez biuro turystyczne, któremu grozi bankruc-
two lub które zbankrutuje w czasie trwania imprezy turystycznej?

Najważniejszą kwestią przy wyborze dobrego touroperatora jest przede 
wszystkim jego marka oraz opinia panująca wśród byłych klientów. Można 
również sprawdzić na stronie internetowej Krajowego Rejestru Długów9, czy 
dany touroperator nie widnieje na liście dłużników, tak jak to było w przypadku 
Biura Podróży Kopernik z Warszawy. Zgodnie z zapisami w rejestrze miało 
ono dług w wysokości 48 000 PLN wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowe-
go – Europaische Raiseversicherung AG/Oddz. w Polsce z siedzibą w Gdań-
sku, którego nie spłacało przez wiele miesięcy10. Niestety, koszt sprawdzenia 
w rejestrze dłużników odpowiedniego touroperatora jest dość wysoki, wynosi  
69 PLN, toteż potencjalni turyści niechętnie korzystają z tej możliwości. Moż-
na również upewnić się w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników 
Turystycznych11, czy dany przedsiębiorca posiada wpis lub czy nie został z ewi-
dencji wykreślony. Istotna jest również informacja o jakości i solidności biura 
uzyskana z lokalnej siedziby Polskiej Izby Turystyki, która  dba o bezpieczeń-
stwo klientów biur podróży, wydaje odpowiednie certyfikaty przedsiębiorcom, 
potwierdzając tym samym ich wiarygodność. W 2009 r. Polska Izba Turystyki 

  9 www.krd.pl
10 www.informacjakredytowa.pl
11 www.turystyka.gov.pl
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powołała tzw. Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych. Przystąpiły do niego i na-
dal przystępują biura niemające problemów organizacyjno-finansowych. 

Czwarty kwartał każdego roku w branży turystycznej jest okresem rozliczeń 
pomiędzy organizatorem turystycznym a jego kontrahentami, takimi jak przedsię-
biorstwa hotelarskie, linie lotnicze czy przewoźnicy. Jest to bardzo trudny czas dla 
biur podróży, czas prawdy o kondycji i płynności finansowej. Biura podróży, któ-
rym nie wiodło się podczas letniej sprzedaży, ponieważ nie osiągnęły zakładanych 
wyników finansowych, często ogłaszają upadłość. W sierpniu 2010 r. w Wielkiej 
Brytanii z powodu braku płynności finansowej zbankrutowały aż 3 przodujące 
na rynku biura turystyczne: GoldTrail, Sun4You i Flight Options. W Polsce okres 
wakacyjny w branży turystycznej był w miarę spokojny. Na niekorzyść wpłynęła 
sytuacja powodziowa, ponieważ wielu z potencjalnych turystów musiało zmienić 
swoje plany urlopowe, a czasem nawet życiowe z powodu utraty całego majątku. 
Być może była to jedna z przyczyn upadku 13 września 2010 r. Biura Podróży 
Selectours z Warszawy. Na swoich stronach internetowych firma uspokajała, że bę-
dzie się starała sprowadzić wszystkich turystów związanych umowami do kraju. 
Ubezpieczyła się w Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna, 
które musiało wypłacić należne środki finansowe w kwocie ponad 3 500 000 PLN. 
Selectours było pierwszą ofiarą w 2010 r. kryzysu w branży turystycznej i, jak się 
okazało, nie ostatnią12.

5. Pozakryzysowe zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego

Kryzys gospodarczy nie jest jednak jedynym czynnikiem wpływającym na 
zagrożenia utraty płynności finansowej przez przedsiębiorców branży turystycz-
nej. Prowadząc biuro turystyczne, należy, z jednej strony, na bieżąco śledzić sy-
tuację polityczną i społeczną, a z drugiej, analizować wszelkiego rodzaju zmiany 
klimatyczne. Najlepszym przykładem może być rok 2010, przez wielu już nazwa-
ny katastrofalnym dla branży  turystycznej.

W pierwszym kwartale 2010 r. erupcja wulkanu na Islandii spowodowała para-
liż komunikacyjny na świecie. Turyści nie mogli powrócić z wakacji ani wyjechać 
na nie. Oficjalnie pył wulkaniczny uznano za siłę wyższą, która sparaliżowała ruch 
turystyczny, a więc nie można było z tego powodu składać reklamacji. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w piśmie z 11 czerwca 2010 r. skierowanym do prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej uznało jednak, że każdemu poszkodowanemu należy się 
odszkodowanie. Klienci nie musieli uiszczać dodatkowej opłaty za przymusowe, 

12 www.tur-info.pl
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dłuższe niż przewidywane, przebywanie w hotelach czy na lotniskach. Obowią-
zek sprawowania opieki i pokrycia wszystkich kosztów związanych z koniecznym 
dłuższym pobytem turystów na zorganizowanych imprezach spada bowiem na or-
ganizatora turystyki. Umowa zawarta pomiędzy klientem a touroperatorem nie wy-
gasa w dniu zapisanym w umowie jako data zakończenia imprezy turystycznej, tyl-
ko w momencie powrotu turysty do miejsca wyjazdu. Wszelkie dodatkowe koszty: 
noclegi, wyżywienie, rozmowy telefoniczne i inne, oczywiście udokumentowane 
odpowiednimi rachunkami i fakturami, powinny być zwrócone przez organizatora 
wycieczki13. Organizator może starać się o odszkodowanie od swoich kontrahentów 
(linii lotniczych, hoteli) w ramach podpisanych umów kontrahenckich. Jednakże 
zarówno  umowy jak i pertraktacje nie powinny mieć wpływu na wysokość i termin 
wypłaty odszkodowania  klientom. W odmiennej  sytuacji znajdują się osoby, które 
nie zdążyły wyruszyć w podróż, im z kolei przysługuje zwrot wszystkich kosztów 
dotychczas wpłaconych touroperatorowi14. Mogą one zamienić wykupioną imprezę 
na inną w tej samej cenie lub droższą, ale zazwyczaj nie są chętne do korzystania 
z usług zawodnego przedsiębiorcy turystycznego. Pył wulkaniczny spowodował 
w roku 2010 spadek sprzedaży u touroperatorów i pośredników, wpłynął również 
negatywnie na bilans finansowy niektórych przedsiębiorców. 

Niektóre większe biura poniosły dotkliwe straty związane z wypłatami od-
szkodowań, zwrotami kosztów niewykorzystanych przez turystów wycieczek, 
umów kontrahenckich, a także dopłat do powrotów z urlopu. Należały do nich 
m.in.: Itaka, która musiała wesprzeć finansowo ok. 1000 swoich klientów, Alfa 
Star – udzieliła pomocy 1500 osobom, Rainbow Tours – wspomógł 500 turystów. 
Było to ogromne obciążenie finansowe, zważywszy, że koszt utrzymania klien-
ta w hotelu 5-gwiazdkowym wynosi 300–400 PLN dziennie, w 4-gwiazdkowym 
200–250 PLN, a w 3-gwiazdkowym – 100–150 PLN. Przedstawiciele TUI stwier-
dzili, że z powodu pyłu wulkanicznego przedsiębiorstwo poniosło straty 5–6 mln 
funtów brytyjskich.

Kolejnym wydarzeniem 2010 r. destabilizującym światową turystykę była sy-
tuacja polityczno-finansowa Grecji, chętnie odwiedzanej również przez Polaków. 
Krach finansowy tego państwa wpłynął negatywnie na liczbę wykupionych wy-
cieczek do tego kraju. Przedsiębiorcy, którzy w swojej ofercie mieli pobyty w ma-
lowniczych kurortach greckich, musieli zweryfikować plany finansowe i zdy-
wersyfikować ceny. Potencjalni turyści, pomimo zapewnień ambasadora Grecji 
w Polsce Gabriela Coptsidisa o bezpieczeństwie, bali się ryzykować wyjazd do 

13 Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91.

14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. 
zm., art. 17.



Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie polskich biur podróży 373

kraju, gdzie dochodziło do zamieszek. Grecja przestała być nagle atrakcyjna. Tu-
ryści, którzy wykupili wycieczki first minute, zażądali zwrotu wpłaconych kwot.

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej artykułem 17 ustawy o usługach tury-
stycznych, jeżeli poprosili o to co najmniej na 20 dni przed planowanym wyjaz-
dem, przedsiębiorcy musieli oddać pieniądze klientom. Znowu biura podróży sta-
nęły przed nie lada wyzwaniem, jak załatać kolejną dziurę w budżecie. Obniżka 
cen wycieczek nie wpłynęła na znaczny wzrost sprzedaży imprez turystycznych 
do Grecji i dopiero informacje o przyznaniu państwu pomocy finansowej ze stro-
ny krajów członkowskich UE nieco uspokoiła i zachęciła do wyjazdu potencjal-
nych nabywców usług turystycznych.

6. Podsumowanie

Analiza rynku turystycznego w Polsce pod kątem wpływu światowego kry-
zysu gospodarczego na działalność biur turystycznych pozwala na wyciągniecie 
następujących wniosków:

 – małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa turystyczne zmuszone zostaną 
do korzystania z dodatkowych  środków finansowych, które pozwolą na zakup 
innowacji wpływających na  atrakcyjność świadczonych usług,

 – konieczna będzie dywersyfikacja produktów i usług oraz wzrost  profesjo-
nalizmu, 

 – warunki ekonomiczne sprawią, iż nastąpi równowaga miedzy ceną a jako-
ścią usług,

 – należy spodziewać się zmian zachowania klienta – rezygnacji z pobytu lub 
znacznego jego skrócenia, preferencji wyjazdów krajowych w stosunku do zagra-
nicznych czy  korzystanie z last minute,

 – dostawcy różnych usług turystycznych będą  starali się  nawiązywać ści-
ślejszą współpracę.

Czas pokaże, które biura wytrzymają i przetrwają nieskończony jeszcze rok 
2010, a które będą musiały połączyć się z mocniejszymi współpartnerami rynku 
turystycznego. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w kwietniu 2010 r. przyjął nowe-
lizację ustawy o usługach turystycznych, która nie do końca jest korzystna dla 
małych przedsiębiorców branży turystycznej. Przewiduje wzrost kosztów umów 
gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeń i ubezpieczenia na rzecz klientów, 
a także podnosi minimalną wartość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczenia 
z 6% do 12% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności turystycz-
nej. Ustawa wchodzi w życie w czwartym kwartale 2010 r. i jeszcze nie wiadomo, 
jaki będzie miała skutek w praktyce. 
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Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (PM A-B) od roku 2007 do końca roku 2009. Autorka pokazu-
je zależności pomiędzy sytuacją ekonomiczną muzeum a koniunkturą gospodarczą w Polsce i Europie. 

Pomimo że muzeum jest instytucją państwową, musi samodzielnie wypracować ponad połowę 
środków finansowych na swoją działalność. Rocznie miejsce to odwiedza ponad milion turystów. Jed-
nak wstęp na teren PM A-B jest bezpłatny, co uniemożliwia czerpanie z tego tytułu dochodów. Dlatego 
władze muzeum są zmuszone do szukania innych źródeł dochodów, a co się z tym wiąże – prowadze-
nia własnej polityki gospodarczej uwzględniającej wyjątkowy charakter miejsca.

Słowa kluczowe: Muzeum Auschwitz, turyści w Auschwitz, koniunktura w Auschwitz

1. Wprowadzenie 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau utworzono 2 lipca 1947 r. ustawą 
Sejmu w celu zachowania byłego obozu po „wsze czasy” jako symbolu Holokau-
stu i zła, ku przestrodze dla przyszłych pokoleń. Chodziło zatem o zabezpieczenie 
terenów byłego obozu i jego obiektów na obszarze 2 zachowanych części obozu 
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau1.  

1 Granice PMA-B dokładnie określono dopiero 9.12.1957 r. w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Sztuki dotyczącym szczegółowego określenia terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego 
i Innych Narodów w Oświęcimiu; później obszar ten wielokrotnie jeszcze modyfikowano. 
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Obóz działał w latach 1940−1945 i pełnił kilka funkcji. Był największym 
miejscem masowej zagłady Żydów w Europie i jednocześnie największym 
obozem koncentracyjnym, gdzie przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty 
medyczne na ludziach oraz źródłem niewolniczej siły roboczej dla gospodarki 
niemieckiej. Straciło w nim życie ponad 1,1 mln osób, głównie Żydów oraz 
Polaków, Romów, jeńców radzieckich i przedstawicieli innych narodowości2. 
Auschwitz jest dziś największym cmentarzem żydowskim i polskim. Wyjątko-
wa symbolika tego miejsca spowodowała, że stało się ono punktem odniesienia 
wielu debat dotyczących kondycji współczesnego świata. Nie ulega wątpliwo-
ści jego znaczenie dla różnych grup narodowych i etnicznych. Najlepiej świad-
czy o tym fakt, że od 1947 r. muzeum odwiedziło ponad 30 mln ludzi3. 

Rolą muzeum jest upamiętnienie tragedii wielu nacji i znalezienie dla nich 
wspólnej perspektywy pomimo występujących różnic. Pierwszy demokratycz-
ny rząd Tadeusza Mazowieckiego, uznając znaczenie problemów związanych 
z zachowaniem tego terenu zarówno dla Polski, jak i świata, powołał w 1990 r. 
Międzynarodową Radę Państwowego Muzeum, która wspiera działania PM A-B 
i pełni funkcję doradczą.

Muzeum zajmuje 191 ha. Na terenie gminy miejskiej Oświęcim znajduje się 
20 ha, co stanowi 0,66% jej powierzchni. Pozostała część leży na terenie gminy 
wiejskiej Oświęcim. Na obszarze muzeum mieszczą się 154 obiekty poobo-
zowe, m.in. bloki i baraki więźniarskie, budynki administracji, wartownie SS, 
wieżyczki wartownicze. Wymagają one nieustannej konserwacji. Do tego nale-
ży dodać tysiące przedmiotów należących do ofiar Auschwitz, które stanowią 
podstawową część zbiorów muzeum4.  

Działania gospodarcze oraz inna działalność są ograniczone nie tylko na 
terenie samego muzeum, ale i na obszarze do niego przylegającym. Tzw. strefa 
ochronna wokół terenów muzealnych w Brzezince została wyznaczona w 1962 r., 
a w Oświęcimiu – 15 lat później. Obie strefy zostały zaktualizowane w 1999 r. 
na mocy sejmowej ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady. Głównym założeniem przy ich wyznaczaniu było zachowanie auten-
tycznego kontekstu miejsca pamięci i zapewnienie mu niezbędnej ochrony5. 

2 Ok. 90% ofiar stanowili Żydzi.
3 Pamięć, świadomość, odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility, red. 

J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, 
s. 10.

4 Pierwsze poważniejsze prace zabezpieczające pozostałości po byłym obozie rozpoczęto 
w latach 1959–1969, kiedy Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków przeznaczył znaczne środki na 
ratowanie poobozowych obiektów. Jednak nasilenie prac remontowych przypadło na lata 90., kiedy 
muzeum zostało wsparte międzynarodowymi środkami. W ten sposób pokazano, jak ważne jest to 
miejsce dla wielu krajów. 

5 Ustawa z 7 maja 1988 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozach zagłady, Dz.U. z 1999 r. 
nr 41, poz. 412 z późn. zm. Zagadnienie zagospodarowania strefy wokół PMA-B szczegółowo 
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Szerokość strefy nigdzie nie przekracza 100 m od granic muzeum, a w wielu 
miejscach jest bliska zeru6.

Od 1979 r. teren byłego obozu Auschwitz-Birkenau jest wpisany na Listę Dzie-
dzictwa Światowego, na której znajduje się prawie 800 innych obiektów z całego 
świata7. Wzmocniło to znaczenie miejsca pamięci jako ogólnoświatowego symbolu.

Dla lokalnej społeczności PM A-B to również miejsce pracy i nauki. Mu-
zeum  zatrudnia obecnie 279 pracowników etatowych. Ściśle związanych z nim 
jest również 250 przewodników prowadzących własną działalność gospodarczą. 
Jeśli do tego dodać firmy współpracujące z PM A-B, to jest to największy praco-
dawca w mieście8.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy kryzys 
gospodarczy, który nie dotknął tak bardzo polskiej gospodarki, miał wpływ na 
funkcjonowanie muzeum z uwagi na duży odsetek gości z Zachodu i USA wśród 
odwiedzających.

Po rozkwicie koniunktury w gospodarce światowej w 2006 r. (bądź szerzej 
– w latach 2005–2007 zależnie od kraju  i  regionu)  rok  2008  przyniósł  znacz-
ne  pogorszenie  globalnej  sytuacji gospodarczej,  zapoczątkowane w 2. po- 
łowie 2007 r. załamaniem na rynku nieruchomości oraz kryzysem kredytowym 
w USA, czyli w centrum  gospodarki  światowej.  Pogorszenie  koniunktury  
odczuły  szybko inne państwa wskutek międzynarodowych powiązań kapitało-
wych, produkcyjnych i handlowych, co doprowadziło do recesji w wielu wyso-
ko rozwiniętych krajach w 2. połowie bądź w ostatnim kwartale 2008 r.9

Pomimo maksymalnego rozluźnienia polityki monetarnej (np. w USA, 
Japonii, strefie euro i Wielkiej Brytanii) oraz bezprecedensowych co do skali 
i zakresu antyrecesyjnych interwencji rządów (zwłaszcza USA) i organizacji 
międzynarodowych w formie pakietów fiskalnych stymulujących gospodarkę 
oraz kredytów i gwarancji przeciwdziałających destrukcji systemu finansowego 
i upadłości banków, wielkich korporacji transnarodowych, a nawet niektórych 
państw tempo wzrostu gospodarki światowej zmalało z 5,2% w 2007 r. do 3,2% 
w 2008 r.

przebadał w 1992 r. Marek Rawecki – zob. M. Rawecki, Strefa Auschwitz-Birkenau, Wyd. Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 2003.

6 Na terenie Auschwitz I wewnątrz strefy znajdują się: fragment kompleksu usługowo- 
-handlowego, budynki po Kombinacie Budowlanym Oświęcim, tzw. willa komendanta Hoessa 
i powojenny budynek sąsiedni, niewielkie fragmenty ulic przylegających do muzeum oraz okala-
jących pomnik i cmentarzyk więźniów. 

7 WHC Nomination Documentation, Decision of the World Heritage Committee, 3rd Session 
26.10.1979.

8 Dane PM A-B na dzień 14.09.2010.
9 Cyt. za: J. Kotyński, Koniunktura gospodarcza świata i krajów Triady (USA, Japonia, UE), 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, materiały z seminarium z 28.04.2009 r.
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2. Kierunki napływu odwiedzających do Państwowego 
 Muzeum Auschwitz-Birkenau

Były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau jako 
symbol jednego z najtragiczniejszych doświadczeń II wojny światowej stał się 
przedmiotem zainteresowania dla różnych narodów oraz organizacji między-
narodowych. Jest to miejsce o olbrzymim znaczeniu dla pamięci historycznej 
o ludobójstwie, edukacji, wizyt państwowych oraz spotkań i pielgrzymek ludzi 
z całego świata10. Były obóz Auschwitz-Birkenau to najczęściej odwiedzane 
tego typu miejsce pamięci w Europie. Przykładowo w 2009 r. Auschwitz odwie-
dziło 1,3 mln osób, Dachau – 800 000, Majdanek i Bełżec – 133 000, Treblinkę 
– 47 000. 

Zainteresowanie tym muzeum wspiera wiele rządów zaangażowanych 
w propagowanie edukacji o Holokauście. Jest to wynikiem zobowiązań przy-
jętych przez Międzynarodową Grupę Zadaniową ds. Nauczania, Badania 
i Upamiętniania Holokaustu (The Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Research – ITF). Do zadań ITF należy 
tworzenie politycznego i społecznego wsparcia dla działań na rzecz edukacji, 
upamiętniania i badań Holokaustu na krajowym i międzynarodowym szcze-
blu11. Jednym z elementów  edukacji są wyjazdy uczniów do miejsc pamięci, 
w tym do Auschwitz. Dlatego dużą część odwiedzających PM A-B stanowią 
ludzie bardzo młodzi.

Liczba wizytujących PM A-B systematycznie wzrasta – od 2007 r.  przekracza 
rokrocznie milion osób. W 2009 r. w Auschwitz było już ponad 1,3 mln gości.  
W okresie letnim zwiedzanie Auschwitz I jest możliwe tylko w zorganizowanych 
grupach ze względu na jego ograniczoną przepustowość12. Część muzeum na tere-
nie Brzezinki, położona na wielokrotnie większym obszarze, nie ma na razie tego 
typu ograniczeń (tab. 1). 

Od 2008 r. obowiązuje w muzeum oprowadzanie z wykorzystaniem audio-
przewodników, co pozwoliło nie tylko zwiększyć jego komfort, ale i znacznie 
wyciszyć miejsce pamięci.  

10 Teren byłego obozu został wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO 26.10.1979 r.
11 ITF powstało w 2008 r. Obecnie zrzesza 28 krajów, w tym  m.in.: Argentynę, Austrię, Belgię, 

Kanadę, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Izrael, 
Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Holandię, Norwegię, Polskę, Rumunię, Słowację, Hiszpanię, 
Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i USA. Członkostwo w organizacji jest otwarte dla wszyst-
kich krajów pod warunkiem podjęcia się zobowiązania do przestrzegania zapisów Deklaracji Forum 
Sztokholmskiego na temat Holokaustu z 2000 r.

12 W lipcu 2009 r. PM A-B odwiedziło 180 000 turystów, a średnia miesięczna w okresie od 
listopada 2008 r. do lutego 2009 r. wyniosła 50 000 osób. 
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PM A-B oferuje 3 warianty zwiedzania:
 – ogólne (obejmuje wystawę stałą i obiekty na terenie macierzystego obozu, 

najważniejsze pozostałości poobozowe w Birkenau, rampę wyładowczą, ruiny 
komór gazowych i krematoriów; trwa ok. 3,5 godziny), 

 – studyjne jednodniowe (specjalistyczne zwiedzanie byłego obozu, w tym 
również wystaw narodowych, „Centralnej Sauny”, ruin komór gazowych i kre-
matoriów; trzeba na nie poświęcić ok. 6 godzin), 

 – studyjne dwudniowe (specjalistyczne zwiedzanie byłego obozu, w tym 
również wystaw narodowych, „Centralnej Sauny”, ruin komór gazowych i kre-
matoriów, Kanady II, „Czerwonego Domku”; trwa ok. 8 godzin).

Na życzenie grup organizuje się również dłuższe pobyty studyjne, w których 
zwiedzanie uzupełniane jest projekcją filmów dokumentalnych oraz wykładami 
lub warsztatami.

Jeden z ważniejszych elementów organizacji obsługi stanowi oprowadzanie. 
Mogą to robić tylko wykwalifikowani przewodnicy. Egzaminuje ich i weryfikuje 
działająca w muzeum komisja egzaminacyjna. Zakwalifikowani do pracy prze-
wodnicy wykonują swoje usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodar-
czej. Oprowadzenie odbywa się w języku polskim oraz kilkunastu innych. 

Jak już wcześniej wspomniano, zdecydowana większość odwiedzających to 
osoby młode. W 2007 r. w gronie 1,2 mln turystów było ich 740 000, w 2008 r.  

Tabela 1. Liczba odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 1979–2009 

Rok Ogółem W tym z Polski

1979 739 775 512 037
1985 579 210 447 580
1990 463 489 266 205
1995 557 637 293 233
2000 434 200 160 737
2001 404 661 142 281
2002 444 414 176 019
2003 475 380 194 753
2004 573 563 194 170
2005 760 108 270 528
2006 989 000 341 000
2007 1 220 000 465 000
2008 1 130 000 410 200
2009 1 303 800 553 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PM A-B. 



Alicja Bartuś380

na 1,1 mln wszystkich osób przypadło 712 000, a w 2009 r. na 1,3 mln – 821 000. 
Widać wyraźnie, że rośnie odsetek młodych wśród gości muzeum. Jest to w dużej 
mierze wynik wprowadzenia przez niektóre z krajów europejskich tematyki Ho-
lokaustu do programów szkolnych. Nacisk na nauczanie tej problematyki kładą 
od lat Niemcy, ostatnio także Francja, Włochy, Szwecja, Norwegia i Wielka Bry-
tania, gdzie powstały specjalne programy rządowe, wpierające wizyty młodzieży 
w miejscach pamięci, zwłaszcza w Auschwitz. Wyjazdy polskich grup nie były 
nigdy elementem systemowej polityki państwa. Polska młodzież nie może w tym 
zakresie liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu.

Tabela 2. Najliczniejsze grupy turystów przyjeżdżających do Państwowego  
Muzeum Auschwitz-Birkenau (2007–2009)

Kraj 2007 2008 2009

Polska 465 000 410 200 553 000

Wielka Brytania 104 000 109 600 75 000

USA 90 900 74 300 39 800

Niemcy 60 200 57 900 57 900

Włochy 56 500 43 000 63 000

Izrael 44 000 44 100 62 400

Francja 42 600 41 400 48 300

Korea Południowa 37 900 37 300 35 400

Norwegia 36 800 32 100 40 300

Hiszpania 26 600 32 000 26 700

Czechy 24 500 30 100 43 500

Szwecja 22 000 20 900 27 100

Irlandia 20 500 16 500 11 000

Słowacja 19 300 32 200 27 100

Węgry 16 100 15 800 18 200

Holandia 15 500 11 300 11 700

Kanada 11 700 9 300 6 600

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PM A-B.

W ujęciu procentowym w latach 2007–2009 w największym stopniu zmniej-
szył się odsetek turystów z USA i Kanady – średnio o połowę (tab. 2). Miało to 
niewątpliwy związek z kryzysem ekonomicznym, który dotknął szczególnie ame-
rykański rynek. Nałożyło się na to kilka innych istotnych czynników, z których 
za najważniejszy uznać trzeba niekorzystny – z punktu widzenia Amerykanów 
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– kurs dolara do złotówki. W jego wyniku nastąpił wzrost kosztów przyjazdów 
z Ameryki Północnej do Europy. Dolar w stosunku do złotówki osiągnął najniższy 
poziom w 2008 r. W połowie lipca tego roku wynosił nieco ponad 2,02 PLN. Dwa 
lata wcześniej sięgał 3,21 PLN, a ponad 4 lata wcześniej (w kwietniu 2004 r.) 
 – 4,05 PLN, czyli 2-krotnie więcej (tab. 3).

Tabela 3. Średnioroczny kurs dolara USA w stosunku do PLN

Rok 2007 2008 2009

Średnioroczny kurs dolara do PLN 2,7 2,4 3,1

Źródło: dane NBP – archiwum kursów: www.nbp.pl.

W przypadku Europy znacznie spadła liczba turystów z Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii, czyli krajów, które mocno dotknął kryzys. Tu również na ogólne pogorszenie sy-
tuacji finansowej potencjalnych odwiedzających nałożył się o wiele mniej korzystny 
kurs rodzimej waluty do złotówki. Latem 2004 r. za funta brytyjskiego (GBP) można 
było uzyskać blisko 7 PLN, tuż przed wybuchem kryzysu – blisko 6 PLN, pod ko-
niec 2007 r. – poniżej 4,80 PLN, a latem 2008 r. – tylko 4,03 PLN. Jedynie z tego 
powodu podróże do Polski stały się dla Brytyjczyków o 30–40% droższe.

Wzrosła natomiast liczba turystów ze Słowacji i Czech ze względu na więk-
sze  zainteresowanie problematyką Auschwitz oraz rozwój firm zajmujących się 
sprzedażą bezpośrednią produktów domowego użytku w połączeniu z bezpłatną 
wycieczką do Auschwitz.  

Do PM A-B przyjeżdżają głównie turyści z Europy. Jest to uwarunkowane silną 
symboliką Auschwitz dla mieszkańców tego regionu oraz tym, że podróż do Polski 
ze Starego Kontynentu jest znacznie tańsza niż z innych części globu (tab. 4).

Tabela 4. Napływ turystów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  
z podziałem na kontynenty (2007–2009)

Kraj 2007 2008 2009

Europa z Rosją i Izraelem 1 042 000 968 500 1 155 000

Azja 55 000 53 000 65 000

Ameryka Północna 103 500 90 000 60 000

Ameryka Południowa 4 000 3 500 3 000

Australia 14 000 13 000 15 000

Afryka 1 500 2 000 2 000

Razem 1 220 000 1 130 000 1 303 800

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PM A-B.
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Od kilku lat muzeum notuje wzrost liczby turystów z Azji – szczególnie 
z Korei Południowej. Niewątpliwie ma to związek z toczącymi się tam dys-
kusjami na temat rozliczeń z przeszłością II wojny światowej oraz powojenną 
sytuacją. 

Ze względu na mały udział Amerykanów i Kanadyjczyków w globalnej 
liczbie odwiedzających muzeum przed recesją kryzys na amerykańskim kon-
tynencie w niewielkim stopniu wpłynął na ogólną liczbę osób wizytujących  
Auschwitz. 

3. Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania muzeum 

Muzeum jest instytucją rządową, podległą ministerstwu kultury. Środki fi-
nansowe na utrzymanie PM A-B pochodzą przede wszystkim z 2 źródeł: Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przychodów własnych. Zatem 
połowa budżetu to dotacja rządowa, druga połowa – własne wpływy PM A-B. 
Jest to duże wezwanie, zważywszy, że do muzeum nie ma biletów wstępu, które 
tradycyjnie stanowią główne źródło dochodów muzealnych. Tylko niewielka 
część budżetu pochodzi z zagranicy oraz darów pieniężnych od instytucji i osób 
prywatnych (nie wynosi więcej niż 3–5% i jest dalece niewystarczająca).

Tabela 5 przedstawia wszystkie źródła przychodów PM A-B. W grupie przy-
chodów własnych instytucji najistotniejsze pozycje stanowią wpływy z usług 
przewodników, ze sprzedaży wydawnictw, biletów w kinie. Wprowadzone 
w 2008 r. obowiązkowe korzystanie ze słuchawek stało się również kolejnym 
ważnym źródłem dochodów. W efekcie muzeum czerpie coraz większe, bezpo-
średnie lub pośrednie, zyski z odpłatnej obsługi zwiedzających i licznych usług 
dla nich, mimo że wstęp do tej instytucji jest od początku jej istnienia bezpłatny. 
Dlatego tak ważne dla niego, również ze względów ekonomicznych, stało się 
zwiększanie liczby turystów.

Pomoc zagraniczna dla muzeum przeważnie dotyczyła prac konserwator-
skich i wydawniczych. 

W 2007 r. największym przedsięwzięciem realizowanym ze środków zagra-
nicznych były prace konserwatorskie ruin komór gazowych i krematoriów II 
i III (Fundacja Ronalda Laudera), opracowanie francuskojęzycznej wersji 5-to-
mowej monografii obozu Auschwitz (Fundacja Shoah), prace przygotowawcze 
nad rozpoczęciem konserwacji ok. 39 000 dokumentów tzw. Instytutu Higieny 
SS (Kraj Związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii)13.

13 Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2007, s. 56.
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Tabela 5. Źródła przychodów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (2007–2009) w PLN

Tytuł przychodu 2007 2008 2009

1. Dotacja podmiotowa z MKiDN 10 447 200,00 11 129 000,00 11 393 700,00
Dotacja z Programu Operacyjnego 
MKiDN

20 000,00 70 000,00 0

Dotacja na remont dachu budynku 
A-44

223 145,50 813 903,00 0

Dotacja w ramach POIS-Bloki 0 0 44 575,00

Dotacja w ramach POIS-Baraki 0 0 941 219,29
2. Przychody ze sprzedaży 
produktów-usług, w tym:

9 637 785,45 10 698 093,82 13 646 872,97

 – ekipa filmowa 35 750,00 45 375,59 53 900,00

 – hotel 34 995,42 32 369,17 37 047,48

 – kino 529 057,08 453 785,06 375 597,65

 – dzierżawy 295 474,23 305 358,35 337 550,84

 – usługi przewodnickie 8 224 036,96 8 917 400,93 11 205 926,77

 – czynsze 54 321,84 53 270,58 51 350,60

 – studia podyplomowe 57 000,00 0 47 200,00

 – usługi edukacyjne 24 028,20 133 071,00 190 777,58

 – impregnacje 34 212,00 28 989,00 22 440,00

 – konserwacje 50 000,00 0 0

 – inne usługi 298 909,72 70 058,99 299 425,25
 – system słuchawkowy dla zwie-
dzających

0 430 463,57 776 480,57

 – zwrot za media przy dzierża-
wach i czynszu

0 227 952,58 249 176,23

3. Wydawnictwo – towary i produkty 1 847 797,73  1 683 110,10 2 193 071,35

4. Materiały 0 0 110,53

5. Sprzedaż wewnętrzna 1 683,87 9 726,31 22 342,35

6. Przychody finansowe 215 690,86 247 969,25 247 779,38

7. Pozostałe przychody operacyjne 554 082,41 1 118 943,18 931 549,91

Razem 22 947 385,82 25 770 745, 66 29 421 221,38

Źródło: dane Działu Księgowego PM A-B.
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Tabela 6. Struktura przychodów operacyjnych PM A-B (por. tab. 5, pkt 7) w PLN

Tytuł przychodu 2007 2008 2009

1. Dary, w tym: 147 362,23 906 419,90 694 711,96
 – Fundacja R. Laudera  
(remont krematorium II i III)

48 450,00 0 0

 – Fundacja Verein zur Erhaltung  
(na wydawnictwa)

7 477,80 0 0

 – Landy RFN  
(konserwacja słupów i remonty)

26 305,20 120 551,11 0

 – Fundacja Polsko Niemieckie 
Pojednanie (na wydawnictwa)

4 000,00 0 0

 – M. Rath (na wydawnictwa) 14 499,56 0 0

 – Kraje Związkowe Nadrenia 
Północna Westfalia

0 276 799,99 313 217,43

 – Fundacja Shoah  
(monografia wersja francuska)

18 458,05 21 221,86 11 115,50

 – Fundacja Shoah  
(porządkowanie terenu w Brze-
zince)

0 19 147,11 0

 – MSZ  
(środki na szkolenie w Yad 
Vashem)

0 40 000 0

 – Fundacja Pamięci Ofiar Obozu 
Zagłady Auschwitz-Birkanau 

0 112 060,80 167 129,67

 – The Illinois Holocaust Museum 
and Education Center, USA  
na organizację szkoły letniej

106 036,33 114 704,00 112 809,52

 – Dary poniżej 3500 PLN 0 189 008,00 4 000,00

 – Dary dla biblioteki 21 603,62 5 359,43 75 584,34

 – Pozostałe darowizny 21 603,62 5 359,43 75 584,34

2. Cegiełki 29 495,00 15 765,00 0

3. Skarbonka 107 731,85 40 496,72 50 860,63

4. Sprzedaż praw autorskich 1284,77 6 162, 37 16 789,84

5. Sprzedaż środków trwałych 2 500,00 0 10 018,18

6. Prawo wieczystego użytkowania 123 537,25 123 537,25 123 542,25

7. Pozostałe 17 631,98 26 559,94 35 626,65

Vat rozliczenie roczne 18 503,00 0 0

Razem 554 082,41 1 118 943,18 931 549,91

Źródło: dane Działu Księgowego PM A-B.
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W 2008 r. wydano monografię na temat konserwacji ogrodzenia obozowe-
go (Kraj Związkowy Dolna Saksonia), kontynuowano konserwację dokumentów 
„Instytutu Higieny SS” (Kraj Związkowy Północnej Nadrenii-Westfalii), wyko-
nano konstrukcję oporową z tzw. mikropali (Fundacja Laudera), kontynuowa-
no prace nad francuskojęzyczną wersją monografii obozu Auschwitz (Fundacja 
Shoah). Największym przedsięwzięciem finansowym było podpisanie umowy na 
zakup terenów i zabudowań bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  
i Spedycji w Oświęcimiu, gdzie zaplanowano ulokowanie nowego centrum obsłu-
gi odwiedzających muzeum14. 

W 2009 r. kontynuowano prace nad dokumentami „Instytutu Higieny SS” 
oraz zabezpieczeniami komór gazowych za pomocą mikropali. Dzięki środkom 
z Europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozpoczęto 
konserwację drewnianych baraków Auschwitz II-Birkenau i 2 bloków więźniar-
skich dawnego Auschwitz I15. 

Środki pozyskiwane do tej pory z zagranicy w niewielkim stopniu wpływały 
na sytuację finansową muzeum – służyły realizacji konkretnych prac konserwa-
torskich i przedsięwzięć upamiętniających ofiary Auschwitz (tab. 6). 

Tabela 7. Koszty funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w PLN

Koszty ogółem 2007 2008 2009

Ogółem 22 771 918,49 26 129 924,14 27 782 425,92

1. Zużycie materiałów 1 813 518,48 2 095 372,64 2 175460,79

2. Usługi obce 8 086 744,58 8 970 313,90 9 281 090,55

3. Podatki i opłaty 223576,83 946 758,01 1 600 976,82

4. Wynagrodzenia, w tym: 8 702 496,44 9 865 329,35 10 153 877,72

 – wynagrodzenia osobowe 8 272 991,77 9 365 239,89 9 780 238,96

 – honoraria 218 421,22 167 972,56 149 752,80

 – umowy-zlecenia, o dzieło i inne 152 403,35 332 116,90 223 885,96

5. Świadczenia na rzecz pracowników 1 914 292,37 1 999 220,68 2 074 978,51

6. Amortyzacja 1 893 566,43 2 004 264,47 2 269151,67

7. Podróże służbowe 87 611,51 182 198,59 157 304,08

8. Koszty reprezentacji i reklamy 25 902,85 30 887,22 31 471,94

9. Pozostałe koszty 24 209,00 35 579,28 38 111,84

Źródło: dane Działu Księgowego PM A-B.

14 Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2008, s. 56.
15 Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2007, s. 58.
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Wśród kosztów utrzymania PM A-B największą pozycję stanowią koszty oso-
bowe. Na ich pokrycie przeznaczana jest cała dotacja z Ministerstwa Kultury. Po-
zostałe wydatki finansowane są ze środków wypracowanych samodzielnie przez 
PM A-B (tab.7).  

Łącznie na terenie PM A-B znajduje się 155 budynków i 300 ruin (w tym 
ruiny komór gazowych i krematoriów), a także ponad 100 000 osobistych rze-
czy po zamordowanych, innych przedmiotów, dokumentów archiwalnych oraz 
dzieł sztuki więźniarskiej. Wszystkie te elementy wymagają stałej, kosztownej 
opieki konserwatorskiej. Jej jakość zależy od wielkości środków pozyskanych 
z zewnątrz.

4. Podsumowanie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, pomimo że jest instytucją pań-
stwową, w połowie musi samo wypracować środki finansowe na swoje funkcjo-
nowanie. Kwoty przekazywane z budżetu państwa wystarczają jedynie na wyna-
grodzenia dla pracowników i obsługę techniczną. Brakuje pieniędzy na niezbędne 
prace konserwatorskie, a także działania edukacyjne – środki pozyskiwane są 
z zewnątrz oraz w ramach działalności gospodarczej PM A-B. Przychody z tej 
ostatniej zależą bezpośrednio od liczby odwiedzających.

Rocznie do muzeum przyjeżdża ponad milion turystów, z tego znaczna 
część z zagranicy, przede wszystkim z Europy. Sytuacja ekonomiczna w świe-
cie, szczególnie w Europie, wpływa na nasilenie ruchu turystycznego z różnych 
kierunków. Kryzys i niekorzystne dla mieszkańców danych krajów kursy walut 
oddziałują negatywnie na liczbę odwiedzających Auschwitz. Odbija się to na 
dochodach PM A-B.

Kryzys ekonomiczny ostatnich lat dotknął w największym stopniu amerykań-
ski rynek. Turyści z tej części świata stanowią obecnie nikły odsetek odwiedza-
jących PM A-B, dlatego w niewielkim stopniu wpłynęło to na sytuację ekono-
miczną muzeum. Podobnie małe znaczenie ma spadek liczby turystów z Wielkiej 
Brytanii i Irlandii16. 

Straty spowodowane recesją niwelowano zwiększoną ofertą płatnych usług 
oraz przyciągnięciem nowych grup odwiedzających. Szczęśliwie dla oświęcim-
skiego muzeum akurat u progu gospodarczego kryzysu wiele krajów uruchomi-
ło lub rozwinęło programy edukacyjne związane z upamiętnianiem Holokaustu, 
w ramach których młodzi ludzie zaczęli odwiedzać Auschwitz. Potencjalnie 

16 Zob. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007–2010. Raport roczny, red.  
K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
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mniejszy ruch ze strony indywidualnych turystów z Zachodu, których sytuacja 
ekonomiczna się pogorszyła lub stała się niepewna (co zniechęca do podróży), 
został zastąpiony zwiększonym ruchem wskutek realizacji wspomnianych pro-
gramów edukacyjnych.
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Streszczenie. Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny wydobył na światło dzienne istotne różni-
ce w kondycji gospodarczej krajów członkowskich Europejskiej Unii Walutowej. Artykuł poświę-
cono tzw. krajom peryferyjnym strefy euro (Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja, Hiszpania), które 
mają problemy z finansami publicznymi, wysoką stopą inflacji i deficytem bilansu płatniczego. Ana-
liza strat i korzyści oraz szans i zagrożeń dostarczyć może pożytecznych lekcji zarówno pozostałym 
krajom członkowskim Europejskiej Unii Walutowej, jak i krajom, które planują przystąpić do strefy 
euro1.

Słowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa, strefa euro, kryzys, finanse publiczne, polity-
ka pieniężna, polityka fiskalna, dywergencja

1. Wprowadzenie

Kryzys finansowy, który wybuchł w sierpniu 2007 r. i zaognił się w wyniku 
bankructwa Lehman Brothers we wrześniu 2008 r., spowodował dotkliwy i rozle-
gły spadek cen aktywów oraz spowolnienie gospodarcze niemal na całym świecie. 
Polityka fiskalna i monetarna w wielu krajach usiłowała zapobiec załamaniu ak-
tywności gospodarczej. W rezultacie większość rządów prawdopodobnie wyjdzie 
z zapaści z rekordowym poziomem zadłużenia budżetu w relacji do PKB. Obecny 
kierunek polityki fiskalnej jest więc nie do utrzymania na dłuższą metę.

1 Z języka angielskiego przełożył Jarosław Szostak.
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Pogarszający się stan finansów publicznych natychmiast skutkował gwał-
townymi zmianami w nastrojach rynkowych, które dotyczyły także nastawienia 
wobec najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Pogarszający się stan finan-
sów publicznych wywołał gwałtowne zmiany w nastrojach rynkowych, w tym 
i nastawienia wobec najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Niektóre kraje 
spotkała już kara ze strony rynków. Utrata zaufania znalazła odbicie w mniej 
korzystnych średnio- i długoterminowych stopach procentowych, które w przy-
szłości mogą dławić prywatne inwestycje i osłabiać fundamenty zrównoważo-
nego wzrostu.

W powszechnej świadomości niższy poziom potencjalnego wzrostu produk-
cji w połączeniu z wyższym zadłużeniem rządu i wysokimi długoterminowymi 
stopami procentowymi prowadzi do narastania wielkości rat zadłużenia na podo-
bieństwo efektu kuli śnieżnej.

Niniejszy referat przedstawia aktualne informacje o skali publicznej interwen-
cji w sektorze bankowym i rozwiązaniach fiskalnych stosowanych w wybranych 
krajach strefy euro. Analiza SWOT peryferyjnych krajów członkowskich strefy 
euro dostarcza pouczających lekcji.

2. Interwencje publiczne w sektorze bankowym

W ciągu ostatnich trzech lat polityka fiskalna skoncentrowana na ratowaniu 
gospodarki w krótkim czasie wkroczyła na ścieżkę, którą nie można podążać 
w dłuższej perspektywie.

Komisja Europejska zaprezentowała interesujące zestawienie danych na te-
mat interwencji publicznych w sektorze bankowym. Interwencje te przybierały 
cztery główne formy: zastrzyki kapitałowe, gwarancje dla zobowiązań banków, 
pomoc związana z (zagrożonymi) aktywami bankowymi oraz wsparcie dla płyn-
ności i finansowania banków. Jak wykazują oficjalne statystyki, w obrębie strefy 
euro występowały w tym zakresie znaczące różnice.

Największe wsparcie otrzymał irlandzki sektor finansowy. Łączna pomoc pu-
bliczna osiągnęła rozmiar ponaddwukrotnie większy od PKB. Odzwierciedla on 
wysoki udział usług finansowych w tworzeniu PKB.

W drugiej grupie znajdują się Wielka Brytania i kraje Beneluksu. Pomoc dla 
sektora finansowego w tych państwach oscylowała pomiędzy 20 a 40% aktualnej 
wartości PKB. Jej rozpiętość odzwierciedla różnice w wielkości sektora banko-
wego (Wielka Brytania, Luksemburg), stopnień zaangażowania w amerykańskie 
krótkoterminowe papiery dłużne (np. w przypadku Wielkiej Brytanii i Niemiec), 
skali załamania cen nieruchomości (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Dania) 
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Tabela 1. Interwencje publiczne w sektorze bankowym. Procent PKB (dopuszczalny/rzeczywisty)

Wyszczególnienie Zastrzyki 
kapitałowe

Gwarantowanie 
zobowiązań

Pomoc 
związana 

z aktywami

Wsparcie dla 
płynności 

i finansowania
Razem

Strefa euro 2,6/1,4 20,6/8,3 12,0/0,7 1,3/0,7 36,5/11,1

Unia Europejska 2,6/0,5 24,7/7,8 12,0/0,5 4,3/3,0 43,6/11,8

Irlandia 5,1/2,1 225,2/225,2 – – 230,3/227,3

Belgia 4,2/5,7 70,8/16,3 5,7/5,0 nd/nw 74,6/35,3

Wielka Brytania 3,5/2,6 21,7/9,5 – 25,1/18,7 50,3/30,8

Holandia 7,9/7,9 34,3/5,7 –/4,9 –/5,8 42,2/24,3

Luksemburg 6,9/7,9 12,4/nd – – 19,3/18,5

Szwecja 1,6/0,2 48,5/8,8 – 0,1/– 50,2/9,0

Łotwa 1,4/– 10,9/2,8 – 10,9/6,1 23,2/8,9

Austria 5,0/1,7 27,3/5,1 0,4/0,4 27,3/1,5 60,0/8,7

Niemcy 4,2/1,6 18,6/7,3 3,6/0,4 –/nw 26,4/6,3

Hiszpania – 9,3/2,8 – 2,8/1,8 12,1/4,6

Francja 1,2/0,8 16,6/3,1 2,3/0,3 – 20,1/4,2

Portugalia 2,4/– 12,5/3,0 – – 14,9/3,0

Grecja 2,0/– 6,1/0,4 –/3,3 – 11,4/2,1

Dania 6,1/0,3 253,0/nw – nd/nw 243,8/0,5

Węgry 1,1/0,1 5,9/– – – 7,0/0,1

Słowenia – 32,8/– – – 32,8/–

Słowacja – – – – –

Rumunia – – – – –

Polska – – – – –

Malta – – – – –

Litwa – – – – –

Włochy 1,3/– nd/– – – 1,3/–

Finlandia – 27,7/– – – 27,7/–

Estonia – – – – –

Czechy – – – – –

Cypr – – – – –

Bułgaria – – – – –

Objaśnienie: nd – dane niedostępne, nw – niewykazany

Źródło: Komisja Europejska.
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bądź zaangażowania banków komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej 
(Szwecja, Finlandia, Austria, Grecja, Belgia, Holandia).

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej na ogół nie interweniowały w bran-
ży bankowej z kilku powodów. Aktywa tamtejszych banków oczyszczone zo-
stały ze złych długów w latach 90. XX w. w ramach przygotowania do prywa-
tyzacji. Warto też dodać, że banki w Europie Środkowej i Wschodniej należą do 
zagranicznych inwestorów, a ich działalność skupia się na udzielaniu kredytów 
i pożyczek krajowym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym, lokalnym 
samorządom itd. Co za tym idzie, ich zaangażowanie w amerykańskie bony ko-
mercyjne (Commercial Paper) było znikome.

Wykres 1. Udział rynkowy banków znajdujących się w rękach kapitału zagranicznego  
(jako procent aktywów ogółem)

EE
0

10

20

30

40

50

60

70

100

90

80

CZ LU SK RO BG LT PL FI
HU UK IE GR MT CY SI

EU-25 BE PT DK AT

EMU-12 NL IT ES DE FR SELV

Źródło: Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Communication from the 
Commission „European Financial Supervision” – Impact Assessment, European Commission, May 2009.

Pomoc publiczna na Węgrzech związana była z ogólnie pogarszającą się sy-
tuacją w gospodarce realnej oraz dużym udziałem kredytów w walutach obcych. 
Po dewaluacji rodzimej waluty wielu klientów nie było w stanie obsłużyć swoich 
zobowiązań.
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3. Problemy fiskalne

Pogorszenie stanu finansów publicznych w niektórych krajach doprowadzi-
ło do wzrostu rynkowego oprocentowania średnio- i długoterminowych obliga-
cji rządowych. W przyszłości może to skutkować zdławieniem inwestycji pry-
watnych, a także wpłynąć na osłabienie fundamentów wzrostu gospodarczego.

Tabela 2. Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa jako procent PKB

Wybrane kraje 2005 2006 2007 2008 2009

Strefa euro −2,5 −1,3 −0,6 −2,0 −6,3

Niemcy −3,3 −1,6 0,2 0,0 −3,3

Francja −2,9 −2,3 −2,7 −3,3 −7,5

Portugalia −6,1 −3,9 −2,6 −2,8 −9,4

Irlandia 1,6 3,0 0,1 −7,3 −14,3

Włochy −4,3 −3,3 −1,5 −2,7 −5,3

Grecja −5,2 −3,6 −5,1 −7,7 −13,6

Hiszpania 1,0 2,0 1,9 −4,1 −11,2

Polska −4,1 −3,6 −1,9 −3,7 −7,1

Słowacja −2,8 −3,5 −1,9 −2,3 −6,8

Źródło: Eurostat. 

Aż do roku 2007 kraje członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej pilnowa-
ły wielkości deficytu swoich finansów publicznych, próbując dotrzymać zapisów 
Paktu Stabilności i Wzrostu. W roku 2009 deficyt finansów publicznych wzrósł 
jednak ponadtrzykrotnie. W Grecji, Irlandii i Hiszpanii dynamika jego wzrostu 
wyrażała się liczbą dwucyfrową.

Ten sam scenariusz dotyczył długów rządowych. Do roku 2007 kraje człon-
kowskie starały się je obniżać. W roku 2009 odnotowano już jednak roczny wzrost 
zadłużenia rządowego o blisko 10%. Tymczasem Jürgen Stark, członek Zarządu 
Europejskiego Banku Centralnego twierdzi, że jeżeli deficyt strukturalny będzie 
obniżany o zaledwie 0,5% PKB rocznie, strefa euro będzie potrzebowała 20 lub 
więcej lat, by powrócić do poziomu, na jakim pozostawało zadłużenie w relacji 
do PKB przed kryzysem.
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Najwyższe wskaźniki zadłużenia rządowego mają Włochy i Grecja. Jednak 
podczas gdy włoskie obligacje znajdują się w rękach rodzimych inwestorów, obli-
gacje greckie kupowane są przez inwestorów zagranicznych, co na początku roku 
2010 doprowadziło do bezprecedensowych zawirowań w UE.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w 27 krajach rozszerzonej Unii 
zadłużenie rządów miało dalej silnie rosnąć i w roku 2011 sięgnąć prawie 84%. 

Tabela 3. Dług rządowy jako procent PKB

Wybrane kraje 2005 2006 2007 2008 2009

Strefa euro 70,1 68,3 66,0 69,4 78,7

Niemcy 68,0 67,6 65,0 66,0 73,2

Francja 66,4 63,7 63,8 67,5 77,6

Portugalia 63,6 64,7 63,6 66,3 76,8

Irlandia 27,4 24,9 25,0 43,9 64,0

Włochy 105,8 106,5 103,5 106,1 115,8

Grecja 100,0 97,8 95,7 99,2 115,1

Hiszpania 43,0 39,6 36,2 39,7 53,2

Polska 47,1 47,7 45,0 47,2 51,0

Słowacja 34,2 30,5 29,3 27,7 35,7

Źródło: Eurostat. 

Dla wielu krajów członkowskich podano jeszcze bardziej niepomyślne pro-
gnozy. Sytuacja nie wygląda zbyt zachęcająco także poza granicami UE, gdzie 
USA i Japonia mają dwucyfrowy deficyt budżetowy, a w przyszłym roku ich 
wskaźniki długu publicznego skoczą do – odpowiednio – ok. 100% PKB w USA 
i 200% w Japonii.

4.  Dywergencja w strefie euro

Zgodnie z przyjętą teorią Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) musi opie-
rać się na spójnym, homogenicznym rozwoju krajów członkowskich. Jednakże 
wskaźniki makroekonomiczne wskazują na istotną dywergencję wśród krajów 
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strefy euro. Obserwuje się mianowicie dywergentny rozwój „centralnych” i „pe-
ryferyjnych” państw członkowskich UGW, przy czym jako państwa „centralne” 
określane są Niemcy i Francja, a do państw nazywanych „peryferyjnymi” należą 
Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i Hiszpania.

Zanim powstała UGW, kraje z grupy „peryferyjnych” pozwoliły wynagro-
dzeniom rosnąć szybciej niż zmieniała się wydajność pracy. Kwestię niskiej 
konkurencyjności (wynikającej z wysokich jednostkowych kosztów pracy) roz-
wiązywano przez dewaluację lokalnej waluty. Po wejściu do strefy euro w kra-
jach „peryferyjnych” ponownie nastąpił wzrost wynagrodzeń, który wyprzedzał 
wzrost produktywności osób zawodowo czynnych. Państwa te nadal nie były 
konkurencyjne, więc prostą konsekwencją stał się duży deficyt w bilansie płat-
niczym.

Niski poziom stóp procentowych rozbudził tymczasem ogromny popyt we-
wnętrzny, za którego przyczyną kraje „peryferyjne” dotknął większy wzrost in-
flacji w porównaniu ze średnią dla strefy euro, zaś ich niska konkurencyjność 
natychmiast znalazła odbicie we wzroście długu publicznego.

Dwa z tych pięciu krajów – Portugalia i Grecja – musiały korzystać z zagra-
nicznych źródeł finansowania dla pokrycia długu publicznego, gdyż skłonność 
do oszczędzania u krajowych podmiotów jest tam stosunkowo nieduża. Włochy 
natomiast, pomimo wysokiego poziomu długu publicznego i wysokiego defi-
cytu na rachunku bieżącym, są w stanie finansować swoje zadłużenie ze źródeł 
krajowych. Dwucyfrowy deficyt Portugalii czy Grecji zwiększa podatność tych 
rynków finansowych na zagrożenia. Kapitał nie napływa już bowiem w postaci 
inwestycji długoterminowych, lecz jako kredyty krótkoterminowe i inwestycje 
portfelowe.

Analiza mocnych i słabych stron „peryferyjnych” krajów członkowskich oraz 
przegląd szans i zagrożeń dla tych państw dostarczyć może pouczających lekcji 
– zarówno innym członkom UGW, jak i krajom, które dopiero planują wstąpienie 
do strefy euro.

Na podstawie analizy SWOT orzec można, że Słowacja i Polska powinny 
nade wszystko dbać o utrzymanie konkurencyjności swoich gospodarek. Wyna-
grodzenia nie mogą zatem rosnąć zbyt szybko, tak by ich wzrost nie wyprzedzał 
tempa wzrostu wydajności pracy. Inwestycje w edukację i badania naukowe są 
zaś niezbędne, by doprowadzić do pożądanych zmian w strukturze gospodarki.
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Tabela 4. Analiza SWOT „peryferyjnych” krajów strefy euro

Portugalia Silne strony Słabe strony

Przeciętny poziom długu publicznego
Uprzednio wprowadzone reformy 
finansów publicznych
Lekkie osłabienie wzrostu gospodarczego
Rozpoczęta reforma systemu 
emerytalnego

Narastanie problemów strukturalnych
Niska konkurencyjność – deficyt 
w bilansie płatniczym
Mała atrakcyjność dla inwestorów
Niski poziom inwestycji w edukację 
i naukę

Szanse Zagrożenia

Społeczne poparcie dla reform Rząd mniejszościowy, oczekiwane 
trudności z osiągnięciem politycznego 
konsensu
Wysokie zadłużenie prywatne

Irlandia Silne strony Słabe strony

Umiarkowany poziom długu publicznego
Stabilność polityczna
Poparcie w społeczeństwie
Atrakcyjność kraju dla bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, szczególnie 
w branży wysokich technologii

Sektor finansowy wypracowuje wysoki 
procent PKB
Wysokie koszty ratowania banków
Załamanie cen nieruchomości
Dynamiczny wzrost długu publicznego

Szanse Zagrożenia

Pakiet stabilizacyjny (pomoc dla sektora 
bankowego) pozytywnieprzyjęty przez 
MFW agencje ratingowe
Postrzeganie kraju jako „pomostu” do 
Europy

Powolne tempo wychodzenia z kryzysu
Wysokie zadłużenie osób fizycznych

Włochy Korzyści Straty

Najskromniejszy pakiet pomocowy 
wśród krajów G20 – nieznaczny wzrost 
deficytu fiskalnego
Zdrowy rynek nieruchomości
Brak zaangażowania w amerykańskie 
papiery hipoteczne
Wysoki poziom oszczędności

Wysoki dług publiczny – płatności rzędu 
5% PKB rocznie z tego tytułu
Niski potencjał wzrostu gospodarczego
Utrata konkurencyjności z powodu 
wysokiego jednostkowego kosztu pracy

Szanse Zagrożenia

Racjonalizacja i cięcia wydatków 
w instytucjach publicznych – działania 
wdrożone i w toku

Ujemny przyrost naturalny
Oczekiwany w niedalekiej przyszłości 
spadek liczby mieszkańców
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Grecja Silne strony Słabe strony

Zdrowy rynek nieruchomości 
Niskie zadłużenie ludności i podmiotów 
gospodarczych

Wysoki deficyt finansów publicznych 
i wysoki dług publiczny finansowany 
przez rynki zagraniczne (zagraniczni 
inwestorzy posiadają obligacje o wartości 
sięgającej 99% PKB)
Utrata konkurencyjności w następstwie 
wysokiego jednostkowego kosztu pracy
Wysoki deficyt na rachunku bieżącym
Nadmiernie rozbudowany sektor 
publiczny
Rozległa szara strefa w gospodarce
Brak efektywnej polityki podatkowej

Szanse Zagrożenia

Pakiet solidarnościowy UE i MFW daje 
szansę na wdrożenie reform i oszczędnej 
polityki budżetowej

Niski poziom zaufania społeczeństwa do 
rządu
Słabe poparcie społeczne
Brak doświadczenia w zakresie 
konsolidacji budżetu
Wysokie prawdopodobieństwo wybuchu 
społecznych protestów
Głęboka recesja jako następstwo procesu 
konsolidacji
Wzrost długu publicznego pomimo 
działań ratunkowych

Hiszpania Silne strony Słabe strony

Dług publiczny na umiarkowanym 
poziomie finansowany ze źródeł 
krajowych (zagraniczni inwestorzy 
posiadają obligacje o wartości zbliżonej 
do 27% PKB)
Małe zaangażowanie w amerykańskie 
bony komercyjne

Branża budowlana wypracowuje dużą 
część PKB
Silny wpływ kryzysu na rynek 
nieruchomości
Wysoki deficyt na rachunku bieżącym od 
czasu wejścia do strefy euro

Szanse Zagrożenia

Pakiet konsolidacyjny wdrożony przy 
poparciu społecznym
Względnie dobra sytuacja demograficzna 
na tle średniej w UE
Współpraca z krajami Ameryki 
Łacińskiej

Wolne tempo wychodzenia z kryzysu 
gospodarczego
Rząd mniejszościowy – ryzyko 
przedterminowych wyborów
Wysokie zadłużenie indywidualne

Źródło: opracowanie własne.

cd. tab. 4
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5. Podsumowanie

Analizowanym krajom grozi efekt kuli śnieżnej, gdy przyjdzie im spłacać od-
setki od zadłużenia w warunkach niższego tempa wzrostu gospodarczego, które-
mu towarzyszyć będzie wyższy deficyt sektora finansów publicznych i wyższe 
oprocentowanie długoterminowych pożyczek. Utrzymywanie nierównowagi bud- 
żetowej w dłuższym okresie oraz dalszy wzrost długu publicznego mogą więc 
podważyć wiarygodność UGW.

Najistotniejsze jest obecnie, by na czas powstrzymać rządowe zapędy w ob-
szarze polityki fiskalnej w obliczu nadchodzących wyzwań skutkujących obciąże-
niami dla rządowych budżetów, takich jak np. starzenie się społeczeństwa. Warto 
pamiętać przestrogę, że nawet jeżeli krajom UE uda się corocznie obniżać dług 
publiczny w relacji do PKB o 0,5%, to i tak powrót do poziomu zadłużenia sprzed 
kryzysu potrwa ok. 20 lat.

Nauka, jaka płynie dla Polski i Słowacji z przedstawionej analizy SWOT, jest 
dwojaka: po pierwsze, że powinny one dbać o konkurencyjność swoich gospo-
darek – wynagrodzenia w żadnym razie nie mogą rosnąć szybciej niż wydajność 
pracy; po drugie zaś, że konsekwentne inwestowanie w edukację i badania nauko-
we jest kluczem do pożądanych zmian w strukturze gospodarki.

Co zaś tyczy się UE, wydaje się, że dalsze trwanie nierównowagi budżetowej 
w parze ze wzrostem długu publicznego nie tylko stanowiłoby trudne wyzwanie 
dla polityki monetarnej, ale też mogłyby w efekcie podważyć wiarygodność in-
stytucji UGW.
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Streszczenie. Kwestia przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) rozpatry-
wana w dwóch różnych perspektywach czasowych niesie ze sobą w dłuższym okresie szereg korzy-
ści, gdyż stanowi „bezpieczną przystań”, ale również wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów 
w krótszej perspektywie czasowej, bowiem słabsza waluta daje gospodarce oddech. Stąd temat wej-
ścia Polski do strefy euro budzi sporo wątpliwości i kontrowersji zarówno w środowisku politycznym, 
jak również wśród społeczeństwa. Przyjęcie wspólnej waluty i odnalezienie się w zupełnie nowej 
rzeczywistości powinno zatem być poprzedzone szeroką kampanią informacyjną mającą na celu zapo-
znanie społeczeństwa z całokształtem procesu wprowadzania EUR w miejsce PLN.

W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na stuosobowej 
grupie obywateli polskich w celu określenia ich stosunku do perspektywy wycofania z obiegu PLN 
i zastąpienia go EUR. Uzyskane rezultaty pozwoliły na stwierdzenie raczej pozytywnej oceny respon-
dentów w sprawie zmiany niezależnej polskiej polityki monetarnej na wspólną politykę europejską, 
która ich zdaniem prawdopodobnie przyniesie więcej korzyści niż zagrożeń, a rzeczywiste rezultaty 
wprowadzenia w Polsce EUR ocenić będzie można w ciągu kilku lat od zakończenia całego procesu.

Słowa kluczowe: strefa euro, warunki konwergencji, Unia Gospodarczo-Walutowa, badania an-
kietowe

1. Wprowadzenie

Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w roku 2007 pęknięciem 
tzw. bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w USA oceniany jest jako 
najgłębszy od czasu Wielkiego Kryzysu, który nastąpił na przełomie lat 20. i 30. 
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ubiegłego wieku. Narastająca od ponad 10 lat nierównowaga pomiędzy krajami 
rozwijającymi się i rozwiniętymi oraz problemy wynikające z długotrwałego 
utrzymywania się stóp procentowych na niskim poziomie wymieniane są jako 
główne przyczyny zaistniałej globalnej sytuacji ekonomicznej. Kraje rozwijają-
ce się posiadające poważne nadwyżki oszczędności z uwagi na brak rozwinię-
tych systemów pośrednictwa finansowego nie mają możliwości efektywnego 
inwestowania zgromadzonych środków. Z kolei zbyt niskie stopy procentowe 
utrzymywane w krajach rozwiniętych − USA i Europie Zachodniej stanowiły 
zaporę dla inflacji, a jednocześnie zachęcały do nierzadko do ryzykownego in-
westowania w akcje lub nieruchomości przy wykorzystaniu zaciąganych w ban-
kach kredytów. „Połączenie boomu na rynku nieruchomości, szał zaciągania 
kredytów, poszukiwanie nieracjonalnie wysokich stóp zwrotu oraz nadmierny 
wzrost konsumpcji gospodarstw domowych okazały się mieszanką wybuchową. 
Wydarzenia zaczęły toczyć się z błyskawiczną prędkością. Banki nie mogąc 
pozyskać nowych źródeł finansowania, zmuszone były do szybkiego obniżenia 
zadłużenia. Wycofywały się więc z wielu inwestycji, by w ten sposób zyskać 
środki na spłatę zobowiązań”1.

W momencie wybuchu globalnego kryzysu polska gospodarka znajdowa-
ła się w innej sytuacji niż gospodarki krajów rozwiniętych strefy euro, które 
rozpoczęły walkę z recesją za pomocą wprowadzania programów stymulacji 
gospodarczej. W początkowej fazie kryzysu Polska nie odczuła bezpośrednio 
jego skutków lecz pogłębianie się recesji spowodowało zaburzenia − głównie 
na rynkach kapitałowych. W drugiej połowie 2008 r. odwróceniu uległ wcze-
śniejszy trend aprecjacyjny walut wielu krajów – również PLN, co spowodo-
wało wzrost złotowej wartości zadłużenia w walutach obcych. Szereg przedsię-
biorstw poniosło dotkliwe straty z tytułu zawartych wcześniej transakcji i tym 
samym uwidocznił się spadek działalności finansowej tego sektora gospodarki 
na przełomie lat 2008 i 2009 zahamowany dopiero w II kwartale 2009 r.2

Gdyby Polska w roku 2009 zdecydowała się na wprowadzenie programów 
stymulacyjnych zwiększających deficyt finansów publicznych, to po wybuchu 
kryzysu greckiego prawdopodobnie mielibyśmy problemy z finansowaniem 
długu publicznego. Członkostwo w UE pozwoliło na utrzymanie dodatniego 
wzrostu gospodarczego dzięki z jednej strony napływowi środków z funduszy 
unijnych, jak również zniesieniu barier i ograniczeń instytucjonalnych w han-
dlu pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi z drugiej3. Konieczna 
jest gruntowna naprawa polskich finansów publicznych, przyspieszenie procesu 
ograniczania deficytu oraz przeprowadzenie reform nie dla strefy euro lecz dla 
dobra gospodarki kraju, dla zapewnienia bezpieczeństwa.

1 K. Garski, Polska wobec kryzysu, „Gazeta Bankowa” z 22.10.2009.
2 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, raport NBP, wrzesień 2009.
3 A. Czerniak, Skutki kryzysu gospodarczego na sytuację w Polsce, „Gospodarka” z 25.05.2010.
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Starania Polski o wejście do strefy euro w roku 2015 uległy spowolnieniu, 
bowiem zdaniem premiera rząd ma inne priorytety niż budowanie kalendarza 
wejścia do strefy euro. Sondaż przeprowadzony wśród członków Business Cen-
ter Club reprezentujących stanowisko polskich przedsiębiorców, wskazuje na 
60-procentowe poparcie utrzymania daty wprowadzenia EUR w Polsce, nato-
miast tylko 33% jest przeciwnego zdania. Wejście do strefy euro oznaczało-
by dla polskich przedsiębiorców m.in. brak wstrząsów w eksporcie i imporcie 
spowodowanych zmianami kursu PLN, wyeliminowanie kosztów związanych 
z wymianą EUR na PLN i odwrotnie, a przede wszystkim wzrost pewności 
planowania działalności gospodarczej w oparciu o jednolitą walutę oraz zwięk-
szony dostęp do rynków zagranicznych4.

EUR – waluta, którą w swojej polityce kursowej stosuje ponad 50 krajów 
międzynarodowy charakter zdobyła dzięki spełnieniu czterech podstawowych 
czynników decydujących o jej pozycji w świecie:

 – stabilności zmniejszającej ryzyko trzymania w niej aktywów,
 – silnemu kursowi pozwalającemu inwestorom unikać strat kapitałowych,
 – dużego i o znacznej płynności rynku kapitałowego pozwalającego posia-

daczom EUR zdywersyfikować lub zmieniać stopień płynności posiadanych za-
sobów walutowych,

 – skutecznemu nadzorowi instytucjonalnemu minimalizującemu niebezpie-
czeństwo wybuchu kryzysu walutowego5.

Czynnikami ściśle ze sobą związanymi i mającymi kluczowe znaczenie dla 
pozycji EUR jest efektywność gospodarki UGW jako całości oraz skuteczność 
antyinflacyjnej polityki monetarnej Europejskiego Systemu Banków Central-
nych (ESBC). Przykładowo: stosowanie w dłuższym okresie wysokich stóp pro-
centowych w celu umacniania EUR nie może pozostać bez wpływu na eksport, 
inwestycje i konsumpcję. W związku z tym spadkowy trend tych kategorii nie 
sprzyjałby dynamice rozwojowej gospodarki UE i jej innowacyjności. Tak więc, 
prowadzona w praktyce polityka pieniężna jest istotnym czynnikiem wpływają-
cym na pozycję i rolę EUR na arenie międzynarodowej, ponieważ jako zbyt ry-
gorystyczna i nastawiona na utrzymanie wysokiego kursu EUR, mogłaby nieko-
rzystnie wpływać na całą gospodarkę.

O międzynarodowej pozycji danej waluty świadczy zakres jej wykorzysta-
nia przez podmioty innych krajów w charakterze środka gromadzenia rezerw 
zarówno przez oficjalne władze monetarne, jak i przez inne podmioty, środ-
ka płatniczego w obrotach międzynarodowych, a także miernika wartości, co 

4 P. Skwirowski, L. Baj, Z euro czy bez – reformować trzeba. Inaczej grozi nam kryzys, 
wyborcza.biz z 17.05.2010, www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,8024093,Nasz_region_spieszy_
do_reform__A_Polska_czeka__bo.html [16.08.2010].

5 J. Sulmicki, Stabilność rynków finansowych, a wejście Polski do strefy euro, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 133.
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w praktyce oznacza przede wszystkim stosowanie danej waluty do fakturowania 
transakcji handlowych6.

Używanie określonej waluty w handlu międzynarodowym jest istotnym czyn-
nikiem wpływającym na jej siłę, bowiem z jednej strony płynność rynku i stosun-
kowo szeroki wachlarz dostępnych na nim instrumentów finansowych wpływa na 
wzrost liczby inwestorów, a z drugiej − szerokie zastosowanie waluty zarówno 
w handlu, jak i na rynkach finansowych oznacza potrzebę posiadania w niej od-
powiednich rezerw przez banki centralne. Ma to na celu zapewnienie płynności 
rozliczeń z zagranicą oraz zabezpieczenie dla ewentualnego przeprowadzenia in-
terwencji walutowych.

Zatem celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie perspektywy 
wejścia Polski do strefy euro w kontekście kryzysu oraz wskazanie poziomu 
przygotowania do tego procesu z punktu widzenia poziomu spełnienia warun-
ków konwergencji, jak również wzbogacenie rozważań o analizę wyników ba-
dań ankietowych dotyczących opinii Polaków w kwestii wprowadzenia w kraju 
waluty EUR.

2. Perspektywy włączenia Polski do strefy euro

Zgodnie z traktatem z Maastricht wszystkie kraje członkowskie Unii Euro-
pejskiej powinny ostatecznie wejść do Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW), 
o ile nie wynegocjują sobie tzw. klauzuli opt-out, która daje możliwość wyboru.

Przystąpienie Polski do UGW wiązać się będzie z wieloma zmianami w za-
kresie wewnętrznych mechanizmów gospodarczych, polityki makroekonomicz-
nej i zachowań podmiotów gospodarczych7. W dyskusjach i rozważaniach na 
temat przyjęcia przez Polskę EUR pojawia się lista przewidywanych korzyści 
i kosztów związanych z przeprowadzeniem tego procesu.

Za przystąpieniem Polski do obszaru euro przemawia swobodny dostęp do 
jednolitego rynku UE, co oznacza zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie 
krajowych towarów do rynku europejskiego i umożliwienie przedsiębiorcom 
zwiększenia rozmiarów produkcji. Przede wszystkim wysuwane są oczywiste 
argumenty, takie jak: eliminacja ryzyka kursowego i kosztów wymiany walu-
towej, pogłębianie integracji ekonomicznej z krajami obszaru euro i w rezul-
tacie zdynamizowanie tempa wzrostu gospodarczego. Kolejnym pozytywnym 

6 L. Oręziak, Euro – nowy pieniądz, WN PWN, Warszawa 1999, s. 100.
7 W.M. Orłowski, Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2004, s. 41.
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aspektem wprowadzenia EUR w Polsce jest zdynamizowanie napływu inwe-
stycji zagranicznych i kapitału oraz ogólne zwiększenie swobody gospodarczej 
w ramach UE. Istotnym argumentem z punktu widzenia firm jest fakt, że nie 
będą one musiały kupować skomplikowanych i kosztownych instrumentów fi-
nansowych zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Według analiz NBP 
szybszy będzie wzrost gospodarczy, gdyż firmy więcej pieniędzy będą mogły 
przeznaczyć na inwestycje w rozwój, zdobywanie rynków i zwiększanie za-
trudnienia. Nastąpi integracja rynku finansowego, co zwiększy wachlarz do-
stępnych instrumentów finansowych oraz wzrost konkurencji, dzięki czemu 
zarówno przedsiębiorcy, jak i każdy obywatel będzie miał większe możliwości 
korzystania z usług i produktów wielu różnych firm z krajów strefy euro. Kolej-
ną istotną korzyścią z uczestnictwa w strefie euro, z punktu widzenia zarówno 
przedsiębiorców, jak i konsumentów, jest znacznie większa przejrzystość ryn-
ku, dzięki której możliwe stanie się łatwiejsze porównywanie cen wyrażonych 
w jednej walucie, a nie w kilku.

Wśród kosztów i zagrożeń związanych z przystąpieniem Polski do UGW 
najczęściej wymieniany jest problem decydowania o wysokości stóp procen-
towych przez Europejski Bank Centralny, który mając na uwadze dobro całej 
strefy euro, niekoniecznie korzystnie zadecyduje z perspektywy Polski. Innym 
argumentem przeciwko włączeniu do strefy euro jest konieczność spełnienia kil-
ku warunków, m.in. obniżenia inflacji, co będzie wymagało wprowadzenia wyż-
szych stóp procentowych, a tym samym spowoduje wolniejszy wzrost gospo-
darczy. Istnieje obawa, że podczas wymiany walut sprzedawcy zaokrąglać będą 
ceny w górę, zwłaszcza w przypadku podstawowych dóbr, w związku z czym 
wzrosną koszty utrzymania. Zresztą obawa taka ma uzasadnienie, gdyż w kra-
jach, które przystąpiły do strefy euro, w różnym stopniu odnotowano wzrost 
cen towarów i usług. Istotnym kosztem wynikającym ze wstąpienia do strefy 
euro jest utrata suwerenności narodowej w sferze pieniężnej. Rezygnacja z na-
rodowej waluty oznacza, że kurs walutowy przestaje być instrumentem polityki 
gospodarczej, w rezultacie czego, dany kraj nie ma możliwości reagowania na 
różne sytuacje gospodarcze za pomocą dostosowania kursu własnej waluty.

3. Warunki konwergencji

Czynnikiem warunkującym członkostwo w UGW jest spełnienie warunków 
konwergencji, zatem docelowe uczestnictwo Polski w gospodarczych strukturach 
UE stanowi jej strategiczny interes. Raport Komisji Europejskiej (KE) sprawdza-
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jącej przestrzeganie kryteriów z Maastricht w tych krajach członkowskich, które 
jeszcze nie przyjęły EUR, ale zgodnie ze zobowiązaniami traktatowymi muszą to 
zrobić, głosi, że Polska ich obecnie nie spełnia:

 – kryterium inflacyjnego, które zakłada trwałą stabilność cen, gdyż inflacja 
w wysokości 3,9% jest wyższa niż zakładany poziom referencyjny (1%) oblicza-
ny na podstawie średniej inflacji w trzech najlepszych pod tym względem krajach 
UE: Portugalii, Estonii i Belgii. KE dostrzega jednak szansę na spełnienie kryte-
rium w długim terminie z uwagi na relatywnie niski poziom cen w Polsce, które 
wynoszą ok. 66 % średniej w strefie euro,

 – wymogu ograniczenia deficytu finansów publicznych do 3% PKB, bowiem 
w 2009 r. deficyt wyniósł 7,1%, a w 2010 r. 7,3% (według KE),

 – kryterium stabilności kursu walutowego, gdyż nie jest w systemie ERM28 
ograniczającym wahania waluty krajowej wobec EUR do +/− 15%, a w okresie od 
roku 2008 PLN stracił 12% wobec EUR,

 – kryterium zgodności długoterminowych stóp procentowych, które wyno-
szą obecnie 6,1%, czyli nieco wyżej niż dopuszczalny limit 6%,

 – kryterium tzw. zgodności prawnej, która wymaga odpowiednich przepi-
sów w prawie bankowym gwarantujących m.in. niezależność banku centralnego. 
Konstytucja RP zupełnie nie przewiduje tego, że z chwilą członkostwa w strefie 
euro polityka monetarna przestanie być domeną NBP9.

Spełnienie przez Polskę kryteriów zbieżności jest pożądane z makroekono-
micznego punktu widzenia, bez względu na to, czy będzie członkiem UGW, czy 
nie. Zdecydowana większość polskich praktyków i teoretyków gospodarczych 
twierdzi, że wszystkie kryteria konwergencji, oprócz stabilizacji kursu walutowe-
go, powinny zostać spełnione jak najszybciej. Zdecydowanie trudniej jest określić 
odpowiedni moment, w którym Polska powinna zrezygnować z posługiwania się 
kursem walutowym jako aktywnym narzędziem polityki gospodarczej.

Kiedy zostaną przez Polskę spełnione kryteria konwergencji, nadejdzie czas 
na podjęcie odpowiednich przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty EUR. 
Wymagać one będą podjęcia stosownych działań takich jak m.in.: wydanie 
aktów prawnych dotyczących wprowadzenia i funkcjonowania EUR, przepro-
wadzenie kampanii informacyjnej na temat zastąpienia PLN przez EUR oraz 
przedsięwzięć logistycznych mających na celu produkcję banknotów i monet 
EUR, przestawienie bankomatów na nową walutę, wcześniejsze zaopatrzenie 
różnych sektorów gospodarki i społeczeństwa w gotówkę10.

  8 Trwający co najmniej dwa lata obowiązkowy europejski system walutowy zwany „przed-
sionkiem do EUR”.

  9 M. Kot, Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, www.bankier.pl/wiadomosc/
Polska-nie-spelnia-kryteriow-wejscia-do-strefy-euro-2140212.html [16.08.2010].

10 K. Kołodziejczyk-Konarska, Unia Gospodarczo-Walutowa, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2004, s. 92.
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Schemat wprowadzania w Polsce EUR powinien być podobny to tego, który 
przyjęły pozostałe państwa UE. Hipotetycznie najprawdopodobniej najpierw kurs 
PLN zostanie usztywniony w stosunku do EUR i nowa waluta pojawi się w obie-
gu bezgotówkowym, a w następnym etapie PLN wycofany zostanie z obiegu go-
tówkowego i pojawi się nowy pieniądz.

Z przystąpieniem Polski do UGW wiąże się konieczność wniesienia przez 
NBP stosownego wkładu do kapitału Europejskiego Banku Centralnego i do 
rezerw obowiązkowych. Ponadto polski bank centralny przestanie być suweren-
nym emitentem krajowego pieniądza, co oznacza, że po przyjęciu EUR Polska 
straci prawo do samodzielnego określania i prowadzenia polityki pieniężnej.

4. Analiza wyników badań ankietowych  
dotyczących opinii Polaków w kwestii  
wprowadzenia w kraju waluty EUR

W publicznych wypowiedziach i debatach dotyczących przystąpienia Pol-
ski do strefy euro udział biorą głównie politycy i ekonomiści. Z tego powodu 
w niniejszej publikacji podjęto próbę oceny stanowiska społeczeństwa polskie-
go w kwestii wprowadzenia w kraju wspólnej europejskiej waluty. Do badania 
opinii wykorzystano metodę doboru incydentalnego charakteryzującą się przy-
padkowym doborem respondentów do próby badawczej, która daje możliwość 
zbadania opinii ludzi w bardzo szerokim przekroju populacji. W przeprowa-
dzonym badaniu ankietowym11 udział wzięło 100 osób − 39 kobiet i 61 męż-
czyzn, a główne zmienne, w oparciu o które dokonano podziału respondentów, 
to: płeć, wiek, zawód, stan cywilny, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. 
Zdecydowana większość respondentów (36%) mieszka w dużych miastach li-
czących 101‒500 tys. mieszkańców, kolejna (18%) to mieszkańcy miast liczą-
cych 10−50 tys., a 11%−13% stanowili mieszkańcy wsi, małych miasteczek 
i dużych miast powyżej pół miliona. Ankietowani pogrupowani zostali według 
wieku i wykształcenia, z uwzględnieniem płci. Najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby z wykształceniem wyższym (w tym licencjackim) – 47 respondentów 
oraz średnim i policealnym – 36 respondentów. W przedziale wiekowym od  
25 do 34 lat mieściła się największa grupa ankietowanych, natomiast najmniej-
sza liczba osób wypełniających ankiety należała do skrajnych przedziałów, czy-
li poniżej 18 lat i powyżej 64 roku życia (por. tabela 1).

11 M. Mikulska, Przygotowania polskiej polityki pieniężnej do przyjęcia wspólnej waluty euro, 
praca magisterska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, 
Chorzów 2010.
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Tabela 1. Rozkład zmiennych z uwagi na wiek i wykształcenie ankietowanych

Wiek (w latach)
Suma

<18 18−24 25−34 35−44 45−54 55−64 64<

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

Podstawowe 1 1
Zawodowe 1 2 10 1 1 15
Średnie/policealne 11 5 10 5 5 36
Licencjat 7 12 4 1 24
Mgr/inż. 2 11 7 1 2 23
Doktor 1 1

Suma 1 20 30 21 17 10 1 100

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki odpowiedzi udzielonych na pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem warunki 
życia w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej: zdecydowanie się pogorszyły, 
pogorszyły się, nie uległy zmianie, polepszyły się, czy zdecydowanie się polepszy-
ły? zamieszczono na wykresie 1. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej 
wybierali odpowiedź: Polepszyły się. Taką odpowiedź wskazało 26 mężczyzn 
oraz 18 kobiet, co stanowiło niemal połowę respondentów (44%).

Sugerując się tylko tymi wynikami, przypuszczać można, że Polacy są zado-
woleni z podejmowanych przez rząd decyzji w sprawach integracji z państwami

Wykres 1. Warunki życia w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
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Źródło: opracowanie własne.
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członkowskimi UE i być może tym samym dają mu kredyt zaufania w sprawie 
przyjęcia wspólnej waluty. Jednak, by upewnić się, jak jest w rzeczywistości, na-
leży zapoznać się z wynikami odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w ankie-
cie i je zinterpretować.

Kolejne pytanie brzmiało następująco: Czy Pana/Pani zdaniem rezygnacja 
Polski z własnej polityki monetarnej na rzecz wspólnej polityki pieniężnej wszyst-
kich państw członkowskich UE jest dobrym rozwiązaniem? Ponad połowa (53%) 
ankietowanych była zdania, że Polska nie powinna rezygnować z własnej, nieza-
leżnej polityki pieniężnej. Wśród respondentów, którzy udzielili takiej odpowie-
dzi było 34 mężczyzn i 19 kobiet, natomiast 27 osób miało trudności z zajęciem 
stanowiska w tej kwestii (por. wykr. 2).

Wykres 2. Ocena rezygnacji Polski z własnej polityki monetarnej
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Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki wskazywać mogą na zaufanie społeczeństwa do NBP i pro-
wadzonej przez niego polityki.

Następny etap analizy składa się z grupy pytań dotyczących doświadczenia 
respondentów w transakcjach dokonywanych w walucie EUR. W momencie 
wypełniania ankiety 79% respondentów nie posiadało własnego konta w EUR, 
a wśród 18% ankietowanych, którzy posiadali takie konto, tylko 13% aktywnie 
z niego korzystało.

Na pytanie: Czy zdarza się Panu/Pani dokonywać płatności w euro (na przy-
kład: za wczasy, lekarstwa, kosmetyki, samochód, itp.)? tylko 28% ankietowa-
nych odpowiedziało, że dokonuje transakcji tego typu, z czego znikomy ułamek, 
zaledwie 1%, robi to często.
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Aż 98% respondentów na pytanie: Czy zarabia Pan/Pani w euro? udzieliło 
odpowiedzi negatywnej. Natomiast na pytanie, czy chcieliby otrzymywać wy-
nagrodzenie w innej walucie niż PLN, uzyskano niemal równomierny rozkład 
odpowiedzi, bowiem 36% respondentów nie chciałoby zarabiać w EUR, 29% nie 
miałaby nic przeciwko wynagrodzeniu w EUR, a 35% badanych w ogóle się nad 
tym nie zastanawiało.

Analizując odpowiedzi na pytanie brzmiące: Czy w firmie, w której Pan/Pani 
pracuje (lub jest właścicielem/właścicielką, udziałowcem) dokonywane są trans-
akcje w euro?, zauważyć można, że niemal taka sama liczba respondentów dała 
odpowiedź pozytywną (39%) i negatywną (40%), natomiast 21% ankietowanych 
udzieliło odpowiedzi neutralnych: Nie wiem i Nie dotyczy.

Z odpowiedzi udzielonych na pytanie: Czy według Pana/Pani wprowadzenie 
euro ułatwi Polakom funkcjonowanie w UE (na przykład: podróże, zakupy, itp.)? 
wynika, że 59% ogółu ankietowanych uważa, że nowa waluta byłaby ułatwieniem 
w „poruszaniu się” na rynku europejskim, natomiast 26% jest przeciwnego zda-
nia, twierdząc, że EUR nie pomoże Polakom funkcjonować w UE.

Na kolejne pytanie: Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że pozostając 
poza strefą euro, nic nie tracimy? rozkład udzielonych odpowiedzi pozytywnych 
i negatywnych jest równomierny, ponieważ 52% respondentów uważa, że Polacy 
nic nie tracą, pozostając poza strefą euro, a pozostali nie zgadzają się z tą opinią. 
Można zatem sądzić, że ta niewielka różnica – rzędu 6% – może ulec zmianie; 
trudno jednak określić, w którą stronę przechyli się szala.

Badając opinię Polaków o zastąpieniu PLN nową walutą EUR, należy rów-
nież zwrócić uwagę na aspekty związane z tożsamością narodową. Dla 64% ko-
biet biorących udział w ankiecie wycofanie PLN oznaczało osłabienie tożsamości 
narodowej Polaków, natomiast 55% mężczyzn nie identyfikowało osłabienia toż-
samości narodowej z wycofaniem z obiegu krajowej waluty. Ogólnie rzecz bio-
rąc, 53% ankietowanych (bez rozgraniczenia płci) jest zdania, że włączenie Pol-
ski do UGW osłabić może tożsamość narodową, a 47% ogółu jest przeciwnego 
zdania. Ta niewielka 6-procentowa przewaga może w pewnym stopniu świadczyć 
o przywiązaniu Polaków do krajowej waluty.

Analizując wykres 3 ilustrujący relacje pomiędzy korzyściami i zagrożeniami 
wynikającymi z przystąpienia Polski do UGW, zauważyć można, że najliczniej-
sza grupa respondentów (41%) uważa, że taki proces przyniesie prawdopodob-
nie więcej korzyści niż zagrożeń. Rozważając wyniki pogrupowane wspólnie dla 
odpowiedzi Prawdopodobnie i Zdecydowanie, podkreślić należy, że 53% ankie-
towanych udzieliło odpowiedzi, które wskazują więcej zagrożeń niż korzyści. 
Sześciopunktowa różnica w odpowiedziach, analogiczna do odpowiedzi na po-
przednie pytania, świadczy o pewnej konsekwencji w podejściu do kwestii wpro-
wadzenia wspólnej waluty europejskiej.
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Wykres 3. Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Walutowej

32%

21%

41%

6%
Prawdopodobnie więcej zagrożeń niż korzyści

Zdecydowanie więcej zagrożeń niż korzyści

Prawdopodobnie więcej korzyści niż zagrożeń

Zdecydowanie więcej korzyści niż zagrożeń

Źródło: opracowanie własne.

Wybierając spośród 9 możliwości 3 wady, które według ankietowanych mają 
najistotniejsze znaczenie w związku z włączeniem Polski do strefy euro, wskazali 
oni na: w pierwszej kolejności wzrost cen (32%), następnie na utratę niezależnej 
polityki kursowej (13%) oraz na prowadzenie jednej polityki pieniężnej dla róż-
nych państw (12%) – por. wykres 4.

Analogicznie, wybierając spośród 9 możliwości 3 odpowiedzi związa-
ne z korzyściami wynikającymi z przystąpienia Polski do UGW, respondenci

Wykres 4. Wady związane z przystąpieniem Polski do UGW
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Źródło: opracowanie własne.
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wskazali na: ożywienie wymiany handlowej (17%), eliminację ryzyka kurso-
wego (16%) oraz zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych (15%) – por. 
wykres 5.

Wykres 5. Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, podkre-
ślić należy, że dla 44% respondentów nastąpiło polepszenie warunków życia po 
wstąpieniu Polski do UE, podczas gdy przed wstąpieniem w struktury UE istnia-
ło szereg niepewności spowodowanych zgoła odmiennymi zdaniami polityków 
i przekazem medialnym. Stąd też trudno dziwić się, że perspektywa wprowadze-
nia wspólnej waluty budzi wiele kontrowersji, bowiem wprawdzie 45% ankieto-
wanych uznało, że rezygnacja z własnej polityki monetarnej na rzecz wspólnej 
polityki wszystkich państw członkowskich UE nie jest dobrym rozwiązaniem, to 
59% wypełniających ankietę stwierdziło, że wprowadzenie EUR ułatwi Polakom 
funkcjonowanie w UE, np. podczas podróżowania lub dokonywania zakupów. 
Biorąc pod uwagę, że ponad połowa ankietowanych (52%) zgadza się ze stwier-
dzeniem, że pozostając poza strefą euro, Polska nic nie traci, to jednocześnie 
41% jest zdania, że przystąpienie do UGW przyniesie prawdopodobnie więcej 
korzyści niż zagrożeń. Analizując zgromadzone odpowiedzi, zauważyć można 
niepewność polskiego społeczeństwa w kwestii przyłączenia do UGW oraz emo-
cjonalne przywiązanie do polskiej waluty, bowiem 53% respondentów jest zda-
nia, że wycofanie PLN może osłabić tożsamość narodową Polaków.
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Analiza wyników badań ankietowych wskazuje na relatywnie małą wiedzę 
i brak dostatecznej informacji przekazywanej społeczeństwu o ewentualnych 
pozytywnych i negatywnych konsekwencjach wprowadzenia wspólnej waluty. 
Świadomość społeczeństwa i rzetelna wiedza oraz poczucie bezpieczeństwa we 
własnym kraju mają niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zmiany w polityce 
monetarnej dotyczą każdego obywatela bez względu na wiek, wykształcenie, za-
wód czy status majątkowy.

5. Podsumowanie

Przystąpienie Polski do UGW z pewnością niesie ze sobą zarówno szereg 
korzyści, jak i kosztów  czy też zagrożeń. Przed polskimi władzami i społeczeń-
stwem stoi bardzo trudne zadanie − przyjęcie wspólnej waluty i odnalezienie się 
w zupełnie nowej rzeczywistości. Z pewnością niezbędne będzie przygotowanie 
i przeprowadzenie specjalnej kampanii informacyjnej mającej na celu zapozna-
nie społeczeństwa z całokształtem procesu wprowadzania EUR w miejsce PLN.

Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników pozwoliła podjąć próbę przed-
stawienia stanowiska Polaków wobec procesu mającego na celu wycofanie z obie-
gu PLN. Otrzymane wyniki pokazują, że większość ankietowanych uważa, iż 
zmiana niezależnej polskiej polityki monetarnej na wspólną politykę europejską 
prawdopodobnie przyniesie więcej korzyści niż zagrożeń. W celu przeprowadze-
nia tego typu zmian w gospodarce i polityce pieniężnej niezbędna jest współpraca 
rządu i obywateli, która istotnie przyczynić się może do sprawniejszego przebiegu 
całego procesu, w wyniku którego polska polityka monetarna przybierze ostatecz-
ny kształt.

Literatura

Czerniak A., Skutki kryzysu gospodarczego na sytuację w Polsce, „Gospodarka” z 25.05.2010.
Garski K., Polska wobec kryzysu, „Gazeta Bankowa” z 22.10.2009.
Kołodziejczyk-Konarska K., Unia Gospodarczo-Walutowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 

2004.
Kot M., Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-

nie-spelnia-kryteriow-wejscia-do-strefy-euro-2140212.html [16.08.2010].
Mikulska M., Przygotowania polskiej polityki pieniężnej do przyjęcia wspólnej waluty euro [praca 

magisterska], Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Cho-
rzów 2010.

Oręziak L., Euro – nowy pieniądz, WN PWN, Warszawa 1999.
Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.



Jolanta Stacharska-Targosz, Monika Mikulska414

Skwirowski P., Baj L., Z euro czy bez – reformować trzeba. Inaczej grozi nam kryzys, wyborcza.biz 
z 17.05.2010, wyborcza.biz/biznes/1,101562,8024093,Nasz_region_spieszy_do_reform__A_
Polska_czeka__bo.html [16.08.2010].

Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie, Warszawa 2005.    



Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Nr 35/2011

Polityka monetarna Europejskiego Banku 
Centralnego w warunkach niestabilności 
fiskalno-budżetowej gospodarek krajów 

strefy euro po roku 2008

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Tadeusz Miruszewski
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ny obszar interwencyjnej stabilizacji, czyli zasilanie międzybankowego rynku pieniężnego w płyn-
ność operacjami refinansującymi to jeden z głównych instrumentów polityki monetarnej. Stabilność 
finansowa uwarunkowana jest jednocześnie potrzebą wypracowania nowych uregulowań i procedur 
monitorowania transformacji impulsów kryzysowych i zarządzania kryzysem generowanym przez 
międzynarodowe rynki finansowe.

Zjawisko szybkiego obniżania inflacji w pierwszych miesiącach 2009 r. analizuje się z punktu 
widzenia tzw. efektu bazy, ponieważ tempo wcześniejszych podwyżek cen żywności i surowców 
(szczególnie ropy naftowej) znacznie przewyższało poziom średniorocznego tempa HICP. Z punktu 
widzenia strategii polityki monetarnej krótkotrwała zmienność inflacji wynikająca z efektu bazy nie 
ma decydującego znaczenia, ponieważ EBC w polityce monetarnej przyjmuje perspektywę średnio-
okresową, tak aby krótkookresowe wahania nie doprowadziły do zmian i wahań długookresowych 
oczekiwań inflacyjnych.

Chroniczna i głęboka nierównowaga w sferze finansów publicznych grupy gospodarek strefy 
euro w warunkach powrotu oddziaływania tradycyjnych impulsów presji inflacyjnej (efekt bazy, 
szoki podażowe generowane podwyżkami cen surowców na rynkach światowych) ogranicza możli-
wości wycofywania się przez EBC z uregulowań i instrumentów stabilizacyjnych wprowadzonych 
w Eurosystemie po wybuchu drugiej fazy kryzysu w 2008 r. Strategia wyjścia (Exit Strategy), czyli 
powrót do tradycyjnej formuły celu i instrumentów w polityce monetarnej, możliwa jest w warun-
kach przywracania równowagi w finansach publicznych, a także nowych reguł zarządzania ryzy-
kiem systemowym.

Słowa kluczowe: Europejski Bank Centralny, polityka monetarna, kryzys fiskalny, inflacja, 
stabilność finansowa
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1. Wprowadzenie

Dyscyplina w sferze finansów publicznych warunkuje w unii walutowej sku-
teczność prowadzenia polityki monetarnej, szczególnie w fazie stabilizacji po-
kryzysowej i stosowania niestandardowego instrumentarium jej realizacji. Dra-
matyczne naruszenie równowagi fiskalno-budżetowej zarówno w odniesieniu do 
deficytu budżetowego, jak i długu publicznego w krajach strefy euro rodzi zagro-
żenie powrotu wzrostu oczekiwań inflacyjnych obecnie zakotwiczonych na sta-
bilnym niskim poziomie. Sytuacja stabilnie niskich oczekiwań inflacyjnych jest 
optymalna w warunkach realizacji średniookresowej ścieżki stabilizacji inflacyj-
nej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego.

Duże potrzeby pożyczkowe w ramach instrumentów dłużnych plasowanych 
na rynku długu mogą wywoływać presję na szybki wzrost realnych stóp procen-
towych (średnio- i długoterminowych) w warunkach zintegrowanego rynku fi-
nansowego, wywołując potencjalnie negatywne konsekwencje i drenaż kapitału 
pożyczkowego, także w krajach utrzymujących dyscyplinę fiskalno-budżetową.

Wysoka i chronicznie utrzymująca się nierównowaga sektora finansów pu-
blicznych generuje narastanie nierównowagi zewnętrznej, czyli deficytu rachunku 
obrotów bieżących narażając kraj na asymetryczne szoki podażowe i monetarne. 
Brak woli reform finansów publicznych oddala szansę wspomagania regulacyjne-
go w tym obszarze ze strony polityki monetarnej.

2. Załamanie stabilności fiskalno-budżetowej  
gospodarek strefy euro po roku 2008

Wzrost poziomu zadłużenia sektora publicznego, a w konsekwencji tego nie-
uchronnie coraz wyższe poziomy rentowności obligacji rządowych (i związane 
z tym szybko rosnące koszty obsługi długu publicznego) wymagać będą dla sfi-
nansowania obsługi wzrostu przychodów budżetu, m.in. podwyżek podatków, 
co zredukuje szanse przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wyjścia z recesji. 
Rosnące koszty odsetkowe wiązać się mogą także z koniecznością redukcji wy-
datków budżetowych, np. w sektorach związanych z finansowaniem edukacji, 
sferą badawczo-rozwojową, a zatem w obszarach związanych z poprawą inno-
wacyjności i konkurencyjności produkcji, a w efekcie przyspieszeniem rozwoju 
gospodarczego. Niedofinansowanie tych sektorów gospodarki szybko skutkuje 
spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a w tych warunkach nawet najbardziej 
skuteczna polityka monetarna okazuje się z reguły niewystarczająca.
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Wysoka i chronicznie utrzymująca się nierównowaga w obszarze sektora fi-
nansów publicznych generuje narastanie nierównowagi zewnętrznej, czyli rosną-
cego deficytu rachunku obrotów bieżących, co naraża kraj – także w warunkach 
unii walutowej na asymetryczne szoki podażowe i monetarne. Brak woli reform 
w obszarze finansów publicznych oddala szansę wspomagania regulacyjnego ze 
strony polityki monetarnej.

Opublikowany wiosną 2010 r. komunikat fiskalny Eurostatu potwierdził, że 
deficyt sektora finansów publicznych strefy euro w 2009 r. osiągnął poziom 6,3% 
PKB, notując wzrost w stosunku do poziomu z 2008 r., gdy wynosił średnio 2,0%. 
Tylko Luksemburg i Finlandia utrzymały stan równowagi finansów publicznych 
(deficyt budżetowy) zgodnie z wymogami kryteriów z Maastricht, czyli poniżej 
3,0% PKB. Załamanie równowagi fiskalno-budżetowej w przypadku gospodarek 
Irlandii, Grecji i Hiszpanii objawiło się przekroczeniem poziomu 10% wskaźnika 
deficytu budżetowego.

Wykres 1. Deficyt budżetowy gospodarek strefy euro

Źródło: EBC, sdw.ecb.europa.eu [18.08.2010].

Dług sektora finansów publicznych w strefie euro osiągnął w roku 2009 po-
ziom 78,7% PKB, podczas gdy w roku 2008 wskaźnik ten wyniósł 69,4%. Go-
spodarki 10 krajów strefy euro odnotowały poziom wskaźnika długu publicznego 
przewyższający określony kryterium konwergencji nominalnej poziom wartości 
referencyjnej 60% w relacji do PKB, w tym gospodarki Grecji i Włoch przekro-
czyły poziom 100% PKB.

Według szacunków Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralne-
go1 wpływ niezbędnych dodatkowych działań stabilizujących rynek finansowy 

1 Biuletyn Miesięczny EBC, czerwiec 2010, s. 83 i n., www.ecb.int [20.07.2010].

0

1

‒1

‒2

‒3

‒4

‒5

‒6

‒7

‒8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Tadeusz Miruszewski418

Wykres 2. Dług publiczny krajów strefy euro

Źródło: EBC, sdw.ecb.europa.eu [28.08.2010].

Wykres 3. Dynamika Produktu Krajowego Brutto w strefie euro

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

2008 Q1  2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3  2009 Q4  2010 Q1 2010 Q2

Lata (kwartały)

PK
B 

(2
00

0r
.=

10
0)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

w ograniczonym zakresie determinował poziom równowagi fiskalno-budżetowej, 
w tym deficytu budżetowego. Działania stabilizujące przełożyły się na dynami-
kę wzrostu wskaźnika zadłużenia sektora publicznego rzędu 0,5% PKB, wskutek 
przesunięć pomiędzy długiem publicznym i deficytem budżetowym2.

2 W 2008 r. wskaźnik ten wynosił 1,9%. Tamże, s. 83.
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Dane statystyk pierwszego kwartału 2010 r. potwierdziły, że kryzys finan-
sowy i gospodarczy nadal wywiera wpływ na sytuację w sferze finansów pu-
blicznych w strefie euro. Silny wzrost wspomagających wydatków publicznych 
w latach 2007–2009 przy osłabieniu dynamiki przychodów przyczynił się do 
wzrostu luki między przychodami i wydatkami w finansach publicznych krajów 
strefy euro. W tych warunkach sytuacja budżetowa zależeć będzie od funkcjo-
nowania tzw. automatycznych stabilizatorów w bardzo słabym środowisku ma-
kroekonomicznym, wzrostu i struktury wydatków publicznych, a także oddzia-
ływania bodźców fiskalnych.

W ramach przygotowanych projektów budżetów na 2011 r., kraje strefy euro 
odnotowujące wysokie deficyty, przygotowały programy konsolidacji fiskalnej. 
Redukcja tak wysokich wskaźników zadłużenia prognozowana dla szeregu kra-
jów wymagać będzie jeszcze silniejszej konsolidacji fiskalnej, głównie z uwagi 
na fakt, iż w najbliższych latach stopa wzrostu realnego PKB może okazać się 
na tyle niska, że zamierzona skokowa redukcja poziomu zadłużenia (wynikają-
ca z różnicy między stopą procentową a stopą wzrostu) będzie umiarkowanie 
skuteczna.

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że dodatkowy przychód z emisji 
i sprzedaży aktywów finansowych skupowanych przez rządy w trakcie kryzysu 
jest stosunkowo niepewny, a w związku z tym konieczne okazuje się kumulo-
wanie nadwyżek pierwotnych w drodze konsolidacji finansowej. W przypadku 
rozwiniętych gospodarek strefy euro konsolidacja oparta na redukcji wydatków 
jest zazwyczaj trwała, a jednocześnie bardziej sprzyja wzrostowi niż strategia za-
kładająca równoważenie w drodze zwiększania dochodów3.

W warunkach istniejących relatywnie wysokich średnich obciążeń podatko-
wych konsolidacja oparta na przychodach może okazać się pozbawiona wiarygod-
ności, ponieważ podmioty gospodarcze oczekiwać mogą w przyszłości odwróce-
nia tendencji wzrostu dodatkowych podatków, głównie z uwagi na ich tłumiący 
charakter i negatywny wpływ na bodźce ekonomiczne, potencjalny wzrost i mię-
dzynarodową konkurencyjność gospodarki4. Redukcja wydatków może jednocze-
śnie utwierdzić podmioty gospodarcze w przekonaniu, że wysiłki zmierzające do 
korekty strukturalnej mogą okazać się skuteczne w perspektywie długookresowej, 
przyczyniając się do trwałej poprawy równowagi fiskalnej.

Ograniczona skuteczność dostosowań fiskalno-realnych otwiera przestrzeń 
dla regulacyjnych procedur w obszarze polityki monetarnej.

3 Por. A. Afonio, Expansionary fiscal consolidations in Europe, „ECB Working Paper” 2006,  
nr 675.

4 Stanowisko w tej kwestii sformułowała np. Grupa Zadaniowa Komitetu ds. Polityki 
Pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych – zob. Labour supply and employment in 
the euro area countries – developments and challenges, „ECB Working Paper” 2008, nr 87.
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3. Dostosowawczo-regulacyjna polityka  
Europejskiego Banku Centralnego

Podjęte przez EBC w początkowej fazie kryzysu (od września 2007 r.) 
interwencyjne zasilanie międzybankowego rynku pieniężnego Eurosystemu 
w płynność operacjami refinansującymi nie wyznaczyło jednak nowych, zmo-
dyfikowanych reguł polityki monetarnej.

Stabilność finansowa uwarunkowana jest w tej sytuacji wypracowaniem 
nowych uregulowań i procedur w monitorowaniu transformacji impulsów kry-
zysowych i zarządzania kryzysem generowanym przez międzynarodowe rynki 
finansowe5. Można zatem wstępnie przyjąć, że zarówno ścieżka reakcji pod-
miotów odpowiedzialnych za zarządzania kryzysem finansowym w strefie euro 
(w tym EBC), jak i stan kompetencyjno-organizacyjny instytucji i uregulowań 
infrastruktury rynku finansowego obszaru euro w warunkach nasilających się 
globalnych wstrząsów kryzysowych wskazują na względną stabilność unijne-
go systemu finansowego i jego odporność na popytowe szokowe wstrząsy ze-
wnętrzne.

Od jesieni 2009 r. EBC zdecydował o kontynuacji działań podjętych w paź-
dzierniku 2008 r. w reakcji na nasilenie zjawisk kryzysowych na rynkach finan-
sowych i w sferze realnej, rezygnując z nadzwyczajnych środków wspomaga-
nia i regulacji, które okazały się niepotrzebne w związku z poprawą sytuacji na 
rynkach finansowych.

W myśl postanowień Rady Prezesów EBC z 3 grudnia 2009 r.:
 – zdecydowano o kontynuowaniu podstawowych operacji refinansujących 

(MRO) w formie przetargu kwotowego o stałej stopie procentowej z pełnym 
przydziałem środków w okresie niezbędnym, a przynajmniej do końca 3. okre-
su utrzymywania rezerw (upłynął 13.04.2010 r.),

 – zapewniono, że specjalne operacje refinansujące, czyli operacje z ter-
minem zapadalności pokrywającym się z okresem utrzymywania rezerw, będą 
nadal realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami przetargowymi przez 
przynajmniej trzy pierwsze okresy utrzymywania rezerw w 2010 r.,

 – zdecydowano o kontynuowaniu prowadzenia regularnych 3-miesięcz-
nych operacji refinansujących w formie przetargu kwotowego o stałej stopie 
procentowej z pełnym przydziałem środków przez co najmniej pierwsze 3 mie-
siące 2010 r. (co obejmowało m.in. 3-miesięczną operację refinansującą z ter-
minem zapadalności 1.04.2010 r.),

5 Herausforderungen der Finanzkriese für die Geldpolitik, przemówienie prezesa Deutsche Bun-
desbank prof. dr. Axela A. Webera, w Mannheim, 20 kwietnia 2010, www.bundesbank.de/download/
presse/reden/2010/20100420.weber.php, [10.09.2010].
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 – w przypadku ostatniej 12-miesięcznej operacji refinansującej, rozstrzyg- 
niętej 16.12.2009 r. postanowiono o zastosowaniu stałej stopy, której poziom 
równy jest średniej minimalnej oferowanej stopie procentowej dla podstawo-
wych operacji refinansujących w okresie ważności tej operacji6.

W związku z poprawą sytuacji na rynkach finansowych i malejącym po-
pytem w tym segmencie transakcji, z końcem stycznia 2010 r. wycofano się 
z istotnego instrumentu regulacyjno-zasilającego, co oznaczało deklarację za-
przestania prowadzenia operacji otwartego rynku w USD i CHF.

W porozumieniu z bankiem centralnym Szwajcarii z końcem stycznia 2010 r.  
Eurosystem zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia 1-tygodniowych zasilają-
cych w płynność operacji SWAP-owych w CHF. Rada Prezesów EBC w poro-
zumieniu z Bankiem Anglii, Systemem Rezerwy Federalnej i Bankiem Japonii   
26 stycznia 2010 r. zdecydowała o zaprzestaniu z dniem 31 stycznia realizowa-
nia zasilających w płynność operacji w USD. Ostatnią tego rodzaju transakcję 
zrealizowano 25 stycznia 2010 r.

Realizując politykę monetarną w zakresie zasilania sektora bankowego 
w płynność, Eurosystem utrzymywał saldo operacji refinansujących średnio 
na poziomie 686 mld EUR (w 3 omawianych okresach utrzymywania rezerw). 
Oznaczało to niewielki wzrost podaży płynności w porównaniu z saldem 
trzech poprzednich okresów utrzymywania rezerw wynoszącym 683 mld EUR. 
Niewielki był udział (8–10%) w łącznej kwocie udzielanego refinansowania 
miały 1-tygodniowe podstawowe operacje refinansujące. Saldo tych operacji 
wyniosło w trzech analizowanych okresach utrzymywania rezerw średnio ok.  
58 mld EUR.

Innym kanałem utrzymywania płynności systemu bankowego był program 
zakupu gwarantowanych obligacji na kwotę 60 mld EUR w okresie od 6 lipca 
2009 r. do końca 2010 r. W jego ramach banki centralne Eurosystemu dokony-
wały w omawianym okresie dalszych bezwarunkowych zakupów gwarantowa-
nych obligacji denominowanych w EUR na kwotę 35,4 mld EUR. Skalę dzia-
łań regulacyjno-interwencyjnych Eurosystemu uzupełniała kwota absorpcji 
w ramach trzech operacji dostrajających przeprowadzanych w ostatnim dniu 
utrzymywania rezerw, która osiągnęła poziom 219,4 mld EUR.

Podstawowe stopy procentowe EBC pozostają na niezmienionym poziomie 
od 13 maja 2009 r., czyli dla stopy podstawowych operacji refinansujących 
1%, stopy kredytu banku centralnego na koniec dnia 1,75%, a stopy depozytu 
0,25%.

6 Por. „Biuletyn Miesięczny EBC” 2010, No. 3, s. 35 i n.
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Tabela 1. Decyzje Rady Prezesów EBC w zakresie poziomu stóp procentowych (po 6.11.2008 r.)

Data Podjęte decyzje

6 listopada 2008 r. Obniżka wszystkich stóp o 50 pkt bazowych, do poziomu: 3,75%, 3,25%, 2,75%

4 grudnia 2008 r. Obniżka wszystkich stóp o 75 pkt bazowych, do poziomu: 3,00%, 2,50%, 2.00%

15 stycznia 2009 r. Obniżka stóp (z wyjątkiem lombardowej) do poziomu: 3,00%, 2,00%, 1,00%

5 marca 2009 r. Obniżka wszystkich stóp o 50 pkt bazowych, do poziomu: 2,50%, 1,50%, 0,50%

2 kwietnia 2009 r. Obniżka wszystkich stóp o 25 pkt bazowych, do poziomu: 2,25%, 1,25%, 0,25%

7 maja 2009 r. Obniżka stóp (z wyjątkiem depozytowej), do poziomu: 1,75%, 1,00%, 0,25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Miesięcznych Europejskiego Banku Centralnego”.

Stopa EONIA z uwagi na wysoką płynność pozostawała w omawianym okre-
sie na stabilnym poziomie – średnio 0,352% – i oscylowała w pobliżu stopy depo-
zytowej EBC, znamionując stabilizację.

Wykres 4. Stopy procentowe EBC i stopa transakcji jednodniowych EONIA

Źródło: Biuletyn Miesięczny EBC, marzec 2010, s. 34, [24.04.2010].
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Rozpiętość 3-miesięczna pomiędzy stopami dla transakcji swap EURIBOR 
(rynku transakcji międzybankowych) i EONIA wynosiły w omawianym okresie 
średnio 30 pkt bazowych. Poziom rozpiętości stanowi miernik poziomu ryzyka 
kredytowego i ryzyka płynności. W okresie poprzedzającym upadek banku Leh-
man Brothers (wrzesień 2008 r.) rozpiętość między stopą EURIBOR i EONIA 
wynosiła ok. 64 pkt bazowych, by w okresie największych napięć na rynkach 
finansowych w połowie października 2008 r. osiągnąć rekordową wartość 186  
pkt bazowych.

Analiza decyzji w zakresie polityki pieniężnej w strefie euro w okresie po-
przedzającym analizowaną fazę stabilizacji pokazuje, że styl i restrykcyjność po-
lityki pieniężnej pozwalają umownie podzielić rok 2008 na 2 okresy (etapy), czyli 
do lata 2008 r., gdy wstępne dane wskazywały na utrzymujący się wzrost zagro-
żeń dla stabilności cen oraz okres późniejszy, który charakteryzował się wpływem 
narastających zaburzeń na globalnych rynkach finansowych na szybko obniżającą 
się dynamikę aktywności gospodarczej strefy euro, a w ślad za tym − stopnio-
wym osłabianiem presji inflacyjnej. Oznaczało to, że w początkowych miesiącach 
2008 r. EBC realizował politykę pieniężną w warunkach skutków pierwszej fazy 
wstrząsów kryzysowych na rynkach finansowych utrzymującej się nadal, choć 
z wolna słabnącej, dynamiki wzrostu gospodarczego przy wysokiej i stale rosną-
cej stopie podaży pieniądza, a także dużej dynamice akcji kredytowej.

Szczególna suwerenność w polityce monetarnej EBC oznacza możliwość 
koncentrowania się wyłącznie na swym głównym statutowym celu (art. 105 trak-
tatu), czyli utrzymywaniu stabilności cen wyznaczonym i zdefiniowanym jako 
„blisko, lecz poniżej” (Close, but below) 2%-tempa inflacji HICP w strefie euro, 
zaś Eurosystem realizuje stabilizację cen przy równoczesnym wsparciu ogólnej 
sytuacji gospodarczej (wzrost, zatrudnienie), jednak bez uszczerbku dla realizacji 
celu głównego.

Niektóre przedsięwzięcia w zakresie polityki monetarnej, czyli podejmowa-
ne w interesie płynności sektora bankowego operacje stabilizująco-refinansujące, 
przy konsekwentnym utrzymaniu podstawowej stopy na poziomie 4%, wskazu-
ją, że zgodnie z niezmiennie prezentowanym poglądem władz EBC, najlepszym 
wkładem, jaki bank centralny może wnieść w stworzenie warunków długotrwa-
łego i zrównoważonego wzrostu, jest zapewnienie stabilnych cen. W drugiej po-
łowie 2008 r. nastąpiło istotne pogorszenie koniunktury, zaś kryzys finansowy 
przeniknął w tym okresie do sfery realnej w znacznie szerszym zakresie i tem-
pie szybszym niż zakładano początkowo w ekspertyzach. Już w trzecim kwartale 
wartość realna PKB spadła w strefie euro o 0,2% (w ujęciu m/m), głównie wsku-
tek gwałtownego pogorszenia sytuacji w bilansie handlowym, czyli jednoczesne-
go spowolnienia w eksporcie i silnego odbicia w imporcie.

O ile trwała i silna presja inflacyjna w pierwszej połowie 2008 r. skutkowała 
w decyzjach Rady EBC restrykcyjnym stylem polityki monetarnej, czyli utrzyma-
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niem, a nawet niewielką podwyżką stóp procentowych, to stopniowe osłabienie 
presji inflacyjnej doprowadziło w drugiej połowie 2008 r. do rozluźnienia gorse-
tu polityki monetarnej. Rosnąca awersja do ryzyka wywołana zaburzeniami na 
rynkach finansowych przejawiała się m.in. w coraz większej rozpiętości między 
rentownością obligacji skarbowych i korporacyjnych, co dodatkowo negatywnie 
wpływało na realną sferę gospodarki7. Już na posiedzeniu 2.10.2008 r. Rada Pre-
zesów banków centralnych szczegółowo analizowała sytuację na rynkach finanso-
wych, szczególnie w kontekście możliwych konsekwencji dla dynamiki rozwoju 
sfery realnej i rozwoju inflacji, konstatując wysoki i rosnący poziom niepewności.

Presja inflacyjna zarówno w strefie euro, jak i w innych rozwiniętych gospo-
darkach świata zaczęła jesienią 2008 r. zdecydowanie słabnąć, głównie wskutek 
gwałtownego spadku cen nośników energii i innych surowców. Zmalało, w oce-
nie EBC, ryzyko wzrostu inflacji ponieważ jednocześnie, co niezwykle istotne dla 
ścieżki realizacji i stylu polityki monetarnej, obniżyły się oczekiwania inflacyjne, 
powracając do poziomu zgodnego z definicją stabilności cen w założeniach EBC.

Wykres 5. Inflacja HICP w strefie euro

Źródło: Dane EBC, sdw.ecb.europa.eu [2.09.2010].

Statystyki monetarne wskazują na stopniowe osłabienie dynamiki zarówno 
szerokiego agregatu pieniężnego M3, jak i dynamiki zmian w odniesieniu do kre-
dytów i pożyczek. Roczne tempo wzrostu agregatu M3 przyjęło na początku roku

7 Nasilenie napięć na rynku finansowym skutkować może zarówno przesunięciami w strukturze 
portfela aktywów (portfolio) pomiędzy aktywami pieniężnymi i niepieniężnymi, jak i strukturalnymi 
zmianami w odniesieniu do poszczególnych instrumentów pieniężnych. Dlatego trudno przewidzieć 
ostateczne skutki nasilenia zaburzeń na rynkach finansowych dla poszczególnych segmentów rynku 
instrumentów dłużnych i rynku pieniądza.
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Wykres 6. Podaż pieniądza (M3)

 
Źródło: Dane EBC, sdw.ecb.europa.eu [2.09.2010].

2010 poziom 0,1%, a na niską dynamikę tej ekspansji wpłynął stromy kształt 
krzywej rentowności, co sprzyjało wycofywaniu środków zaliczanych do M3. 
Środki te przemieściły się w zasoby aktywów o niższej płynności i potencjalnie 
wyższym ryzyku, w warunkach struktury stóp procentowych charakteryzującej 
się małą rozpiętością między stopami procentowymi dla różnych rodzajów depo-
zytów krótkoterminowych, czyli zwrotem w kierunku agregatu M1 i przesunię-
ciem środków w zasoby krótkoterminowych depozytów (Overnight). Czynnikiem 
wyznaczającym dynamikę i kierunki zmian agregatów monetarnych pozostaje 
sytuacja na rynku pieniądza. Dynamika podaży pieniądza potwierdza pogląd 
o utrzymującej się w systemie monetarnym strefy euro niskiej presji inflacyjnej.

4. Podsumowanie

Utrzymująca się w gospodarkach strefy euro nierównowaga w sferze finan-
sów publicznych w warunkach stopniowego powrotu oddziaływania tradycyjnych 
impulsów presji inflacyjnej (efekt bazy, szoki podażowe związane z podwyżkami 
cen surowców na rynkach światowych) ogranicza możliwości wycofywania się 
przez EBC (Eurosystem) z instrumentów i uregulowań stabilizacyjnych wpro-
wadzonych po wybuchu kryzysu pod koniec 2007 r.8 W tych warunkach strategia 

8 Por. Non-standard Monetary Policy: Five Questions about the Exit, przemówienie Jose 
Manuela Gonzalesa-Paramo, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, na seminarium 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
‒1

0
1

3

5

7

9

2

4

6

8

10
11
12
13



Tadeusz Miruszewski426

wyjścia (exit strategy), czyli powrót do tradycyjnej formuły celu i instrumentów 
w polityce monetarnej możliwy jest w ramach przywracania równowagi w finan-
sach publicznych9, a także opracowywania nowych reguł zarządzania ryzykiem 
systemowym. Oznacza to dla Europejskiego Banku Centralnego uzupełnienie 
modelu mechanizmu polityki monetarnej o nową „tożsamość regulacyjno-stabi-
lizacyjną”. Obok powrotu do tradycyjnie rozumianego instrumentu: „działania 
przez sugestię”, lecz obecnie nieco zmodyfikowanego jako formułowanych suge-
stii wypracowania i implementacji pożądanych trwałych antykryzysowych insty-
tucjonalno-prawnych rozwiązań prewencyjnych w obszarze stabilności systemu 
finansowego na szczeblu instytucji unijnych, wraz z powszechnie postulowaną 
redukcją niepewności w strukturach systemu finansowego, czyli formuły swoistej 
„kotwicy stabilności finansowej” w strefie euro.
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Streszczenie. Przyjęcie wspólnej waluty stanowić będzie dla Polski istotny etap w procesie 
integracji europejskiej. Wydaje się, że w perspektywie długookresowej bilans tego wydarzenia bę-
dzie dodatni. Współczesny kryzys może jednak w znaczący sposób ograniczyć zdolność kraju i po-
szczególnych uczestników życia gospodarczego do czerpania korzyści z przyjęcia wspólnej waluty, 
a także stać się źródłem dodatkowych kosztów. Artykuł jest próbą analizy potencjalnych skutków 
przystąpienia Polski do strefy euro dla krajowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem wpływu obec-
nej sytuacji gospodarczej na ten proces.
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1. Wprowadzenie

Przystępując do struktur UE, Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej 
waluty. Początkowo zakładano, że akcesja do obszaru jednowalutowego nastąpi 
w perspektywie 5−7 lat od momentu wstąpienia do UE, dziś wiadomo już, że pla-
ny te nie zostaną zrealizowane. Polska nadal nie spełnia wszystkich wymaganych 
kryteriów konwergencji. Dodatkowo, globalny kryzys gospodarczy ostatnich lat 
obnażył słabości wielu gospodarek – również należących do strefy euro oraz wy-
eksponował negatywne skutki posiadania wspólnej waluty. W kontekście współ-
czesnych zawirowań zarówno na globalnych rynkach finansowych, jak i w sferze 
realnej gospodarki należy poddać rewizji korzyści i koszty wynikające z pełnego 



Agnieszka Janeta428

uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Wydaje się, że 
obecny kryzys gospodarczy może w pewnym stopniu osłabić zdolność kraju oraz 
poszczególnych uczestników życia gospodarczego do czerpania korzyści z przy-
jęcia wspólnej waluty. Recesja w gospodarkach głównych partnerów handlowych 
Polski przekładać się może na zmniejszenie korzyści, które wynikać mogą z in-
tensyfikacji handlu czy wzrostu inwestycji1. Jednocześnie dążenie do szybkie-
go wypełnienia kryteriów z Maastricht wiąże się z ryzykiem znacznego spowol-
nienia gospodarki i w konsekwencji zwiększenia kosztów integracji walutowej.  
W związku z istniejącymi zagrożeniami w tekście podjęto próbę analizy skut-
ków przyjęcia wspólnej waluty i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw w Polsce 
w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych.

2. Wpływ globalnego kryzysu na obecną 
sytuację gospodarczą Polski

Początek współczesnemu kryzysowi dały zawirowania na rynkach finanso-
wych, które następnie przeniosły się na realną sferę gospodarki. W 2006 r. kredyty 
subprime2 w USA stanowiły 40% wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych 
na amerykańskim rynku3. Ogromny wzrost udziału kredytów o obniżonej wiary-
godności spotęgował proces narastania ryzyka kredytowego. Dodatkowo, silny 
rozwój rynku kredytów hipotecznych w USA w znaczącym stopniu przyczynił się 
do dynamizacji procesu tworzenia ryzykownych i skomplikowanych konstrukcyj-
nie instrumentów opartych na tych kredytach. Wraz z załamaniem sektora banko-
wego, ze względu na aktywny udział w rynku aktywów sekurytyzowanych wielu 
podmiotów niebankowych, nastąpił również kryzys w innych segmentach rynku 
finansowego. Sytuacja ta doprowadziła do znaczącego wzrostu awersji do ryzyka 
wśród uczestników rynku finansowego. W konsekwencji nastąpiło masowe wy-
cofywanie się inwestorów z popularnej przed wybuchem kryzysu strategii Carry 
Trade4. Skutki tego procesu odczuła również Polska jako kraj o relatywnie wyso-
kich stopach procentowych. Wzrost kosztu kapitału spowodowany ucieczką ka-

1 Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Suplement. Kryzys finansowy i gospodarczy – im-
plikacje dla integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2009, s. 356.

2 Kredyty subprime to kredyty udzielane klientom o bardzo niskiej wiarygodności kredytowej 
– w Stanach Zjednoczonych to klienci z tzw. grupy NINJA (No Income, No Job, No Assets).

3 M. Thlon, Rozwój sektora kredytów subprime – druga odsłona American Dream, www.rp.pl/
artykul/85110,208926.html [10.09.2010].

4 Carry trade to strategia polegająca na pożyczaniu pieniądza na rynku kraju o niskich stopach 
procentowych i inwestowaniu go na rynkach wysokooprocentowanych.



Wpływ ewentualnego wstąpienia Polski do strefy euro na sytuację  przedsiębiorstw... 429

pitału z polskiego rynku wzmocniony został dodatkowo gorszym postrzeganiem 
Polski przez potencjalnych inwestorów, wskutek czego zwiększeniu uległa pre-
mia za ryzyko. Trudniejszy dostęp do kapitału i wzrost kosztów finansowania nie 
pozostały bez wpływu na zjawiska w sferze realnej. Zmniejszeniu uległy inwesty-
cje i produkcja, w konsekwencji nastąpiło spowolnienie gospodarki. Jednocześnie 
dodać należy, że spadek dynamiki PKB nie był tak znaczny jak w pozostałych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej.5 Skalę wpływu skutków globalnego kry-
zysu finansowego na koniunkturę w Polsce pokazują dane zawarte w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe mierniki gospodarcze – Polska w latach 2005−2009

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

PKB (c. stałe) 103,6 106,2 106,8 105,1 101,8
Popyt krajowy (c. stałe) 102,5 107,3 108,7 105,6 99,0
Nakłady inwestycyjne (c. stałe) 107,7 116,8 120,4 110,7 99,9
Produkcja sprzedana przemysłu (c. stałe) − 111,6 110,7 103,6 96,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm 
[10.09.2010].

Na mniejszą skalę osłabienia koniunktury w Polsce wpływ miało kilka czyn-
ników, wśród których jako podstawowy wymienia się pozostawanie naszego 
kraju w systemie kursu płynnego. W wyniku działania mechanizmu kursowego 
nastąpiła istotna deprecjacja polskiej waluty, co zwiększyło konkurencyjność na-
szej gospodarki w stosunku do innych państw UE. Istotne znaczenie miały też 
struktura towarowa polskiego eksportu6, elastyczne dostosowania na rynku pracy 
oraz wzrost absorpcji środków pochodzących z funduszy unijnych.

Mimo stosunkowo lepszej niż pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej sytuacji gospodarczej spowolnienie w Polsce jest faktem, a perspektywa po-
wrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego raczej odległa. Słabsza 
koniunktura polskiej gospodarki wpłynęła na pogorszenie warunków wstąpienia 
naszego kraju do strefy euro zarówno w kontekście stopnia spełnienia kryteriów 
konwergencji, jak i innych warunków koniecznych do zdrowego funkcjonowania 
kraju w ramach unii walutowej, a także w aspekcie zdolności Polski do absorpcji 
korzyści z posiadania wspólnej waluty.

5 Gdy porówna się wzrost gospodarczy w krajach UE, okazuje się, że w 2009 r. Polska jako 
jedyny kraj należący do UE zanotowała dodatnią dynamikę PKB.

6 Struktura towarowa polskiego eksportu jest dość zróżnicowana, w odróżnieniu np. od Sło-
wacji, gdzie produkcja zachodnich koncernów samochodowych to aż 45% całego eksportu tego  
kraju. Por. J. Szewczak, Wprowadzenie wspólnej waluty to dla Polski również koszty, „Gazeta Finan-
sowa”, www.bankier.pl/wiadomosc/Wprowadzenie-wspolnej-waluty-to-dla-Polski-rowniez-koszty 
-1861380.html [10.09.2010].
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3. Potencjalne korzyści i koszty dla przedsiębiorstw  
z utraty nominalnego kursu walutowego

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorstw z przystąpienia Polski do strefy 
euro będzie niewątpliwie eliminacja ryzyka kursowego w transakcjach zawiera-
nych między podmiotami i instytucjami funkcjonującymi w ramach obszaru jed-
nowalutowego. Niepewność związana z ryzykiem zmian kursów walut powoduje 
trudności w podejmowaniu decyzji o dalszym horyzoncie czasowym. Zreduko-
wanie niepewności co do przyszłego poziomu przychodów i kosztów umożliwi 
przedsiębiorcom ustalanie długookresowych strategii działania, zwiększy trafność 
podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz przyczyni się do bardziej efektywnej 
alokacji kapitału7. Dodatkowo, przyjęcie wspólnej waluty, spowoduje wskutek 
eliminacji kosztów wymiany walut ograniczenie kosztów transakcji zawieranych 
w ramach strefy euro8. Redukcja ryzyka walutowego oraz kosztów transakcyjnych 
przyczyni się do zwiększenia rentowności transakcji przeprowadzanych z przed-
siębiorstwami funkcjonującymi w ramach strefy euro. W dłuższej perspektywie 
powinno to doprowadzić do ożywienia wymiany handlowej polskich przedsię-
biorstw z podmiotami z krajów posiadających wspólną walutę.

Biorąc pod uwagę stopień otwartości polskiej gospodarki, a także udział trans-
akcji eksportowych do krajów strefy euro, wydaje się jednak, że w przypadku Polski 
liczba beneficjentów przedstawionych korzyści będzie ograniczona. Polska gospo-
darka jest stosunkowo mało otwarta. Relacja eksportu i importu do PKB to około 
66%, podczas gdy w przypadku Czech, Węgier czy Słowacji wskaźnik ten osiąga 
niemalże dwukrotnie wyższą wartość i wynosi odpowiednio: 114%, 125% i 126%9. 
Ponadto, korzyści z przyjęcia wspólnej waluty są tym większe, im więcej transakcji 
dokonywanych jest w walucie zaczepu. W warunkach polskiej gospodarki tylko 
56,2% eksportu stanowią transakcje realizowane z krajami strefy euro10. Oczywi-
ście w miarę akcesji kolejnych krajów UE do strefy euro relacja ta będzie ulegała 
zwiększeniu11. Na razie jednak znaczna część handlu zagranicznego dotyczy kra-
jów, wobec których ryzyko walutowe oraz koszty transakcyjne będą nadal istotne.

  7 E. Radomska, Polska w strefie euro. Potencjalne korzyści oraz koszty makro– i mikroekono-
miczne, „Zarządzanie zmianami”, Biuletyn POU, nr 1, grudzień 2006, www.wsz-pou.edu.pl/biule-
tyn/druk.php?p=&strona=biul_euro [10.09.2010].

  8 Kategoria tych kosztów nie jest jednorodna i zawiera m.in. koszty spreadu (różnica między 
kursem kupna i sprzedaży obcej waluty), koszty zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym czy 
koszty związane z rozproszeniem środków pieniężnych na różnych rachunkach bankowych.

  9 Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w opracowaniu: Polska w Unii Europej-
skiej, GUS, Warszawa 2010.

10 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-XII 2009 r. wyniki ostateczne), 
GUS, Warszawa 07.09.2010 r., www.stat.gov.pl/gus/5840_6704_PLK_HTML.htm [10.09.2010].

11 Obecnie udział eksportu do krajów UE w eksporcie ogółem stanowi 79,6%. Zob. tamże.
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Ograniczenie ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych w ramach wy-
miany handlowej z zagranicą, a także rozwój wymiany handlowej w wyniku 
zwiększenia się wolumenu eksportu oraz wzrost liczby podmiotów podejmują-
cych działalność eksportową, to oczekiwane korzyści z porzucenia waluty kra-
jowej. Jednocześnie nie należy pomijać kosztów tej operacji. Znaczenie kursu 
walutowego dla gospodarki kraju przejawia się bowiem w różnych aspektach 
jego oddziaływania na sferę realną, między innymi we wpływie kursu waluto-
wego na przychody i koszty przedsiębiorstw uczestniczących w międzynaro-
dowej wymianie handlowej. Przedsiębiorstwa krajowe realizują tańszy import 
przy silnej walucie krajowej, natomiast eksporterzy uzyskują wyższe przy-
chody w sytuacji jej osłabienia. A zatem kurs walutowy wpływa na relatywne 
ceny dóbr krajowych i zagranicznych, decydując o konkurencyjności przedsię-
biorstw na rynku zewnętrznym.

Zmiany kursu walutowego uruchamiają także mechanizm niwelujący skutki 
pojawiających się w gospodarce szoków asymetrycznych (np. spadku popytu 
zewnętrznego). Z punktu widzenia przedsiębiorstw ma to istotne znaczenie, 
ponieważ przez automatyczne dostosowania pozwala przedsiębiorstwom odzy-
skać konkurencyjność oferowanych na międzynarodowych rynkach produktów. 
Działanie tego mechanizmu jest następujące: spadek popytu na dobra ekspor-
towane powoduje zmniejszenie dopływu dewiz, zmniejszenie popytu na walutę 
krajową oraz obniżenie jej wartości. Spadek eksportu, który przyczynia się do 
wzrostu deficytu obrotów bieżących, pociąga też za sobą wzrost premii za ryzy-
ko makroekonomiczne kraju, co zazwyczaj również powoduje deprecjację wa-
luty. Dzięki temu zwiększa się konkurencyjność dóbr produkowanych w kraju, 
co powoduje wzrost eksportu12.

W odniesieniu do polskiej gospodarki w obliczu zachodzących zjawisk 
kryzysowych nastąpiło pozytywne działanie mechanizmu kursowego. Osła-
bienie PLN w efekcie globalnego kryzysu doprowadziło do obniżenia kosztów 
produkcji wyrażonych w EUR. Jednocześnie pogorszyła się konkurencyjność 
wytwarzania w większości sąsiadujących z Polską krajów członkowskich UE, 
zarówno należących do strefy euro, jak i utrzymujących sztywne kursy walu-
towe. Ponadto zmiana kursu walutowego doprowadziła do powstania dużego 
nierejestrowanego prywatnego importu z terenów przygranicznych opartego na 
kupowaniu przez turystów z sąsiednich krajów tańszych produktów i usług. Ten 
zagraniczny popyt zarejestrowany został jako popyt krajowy. W znacznym stop-
niu tłumaczy to fenomen utrzymywania się w Polsce – mimo kryzysu – dużego 
popytu wewnętrznego13.

12 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010, s. 33−35.
13 J. Sulmicki, Wchodzenie Polski do strefy euro w kontekście obecnego kryzysu finansowego, 

„e-Finanse” 2009, nr 3, s. 6.
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Jednocześnie należy pamiętać, że we współczesnej zglobalizowanej gospo-
darce skuteczność mechanizmu kursu walutowego jest ograniczona. Charakte-
rystyczne dla procesów globalizacji są bowiem powodujące wahania kursów 
walutowych przepływy kapitału, które tylko w nieznacznym stopniu wiążą się 
z płatnościami wynikającymi z wymiany handlowej14. Współcześnie na kształto-
wanie się kursu walutowego istotny wpływ mają determinanty spoza sfery realnej. 
Przykładowo, wzrosła rola czynników determinujących oczekiwania co do zmian 
kursów w przyszłości, m.in. oczekiwania dotyczące kształtowania się dysparytetu 
krajowych i zagranicznych stóp procentowych czy oczekiwania w zakresie wiel-
kości premii za ryzyko15. Samo już pojawienie się oczekiwań deprecjacji może 
wzmacniać presję inflacyjną16, która w dłuższym okresie pogarsza konkurencyj-
ność krajowych przedsiębiorstw.

4. Wpływ integracji walutowej  
na kształtowanie się kosztu kapitału

Istotną potencjalną korzyścią dla przedsiębiorstw związaną z przyjęciem wspól-
nej waluty jest obniżenie kosztu kapitału. Możliwość finansowania się przedsię-
biorstw po niższym koszcie wynika z faktu, że nominalne stopy procentowe wy-
znaczane są dla całej strefy euro przez wspólny bank centralny, a ich poziom jest 
aktualnie niższy niż w Polsce. Zmiany stóp EBC wywołują zmiany stóp rynku 
pieniężnego oraz wpływają na oczekiwania. To z kolei powoduje zmiany podaży 
pieniądza i kredytu, cen aktywów i kursów walutowych. W efekcie obniżenia stóp 
procentowych powinno dojść do zmniejszenia oprocentowania kredytów. Oferowa-
niu przedsiębiorstwom tańszych kredytów z pewnością sprzyjać będzie wzrost kon-
kurencji pomiędzy instytucjami finansowymi funkcjonującymi w ramach jedno-
walutowego rynku. Intensyfikacja konkurencji wywoła obniżkę ceny pożyczanych 
środków, poprawę jakości świadczonych usług oraz pojawienie się innowacyjnych 
usług finansowych. Z kolei zmiany stóp procentowych i cen aktywów finansowych 
wpłyną prawdopodobnie na decyzje przedsiębiorstw w zakresie intensyfikacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto, możliwość wykorzystania tańszego kapi-
tału korzystnie wpłynie na rachunek efektywności inwestycji.

Efekt niższego kosztu kapitału możliwy jest do osiągnięcia również w wy-
niku uzyskania pełnego dostępu do europejskiego rynku finansowego. Polskie 

14 Wymiana walut związana z obsługą płatności handlowych stanowi zaledwie kilka procent 
obrotów na międzynarodowych rynkach finansowych.

15 Por. Mechanizmy funkcjonowania…, dz. cyt., s. 44−45.
16 Wzmocnienie presji inflacyjnej może mieć miejsce, jeżeli np. oczekiwana stopa deprecjacji 

waluty uwzględniona zostanie w płacach.
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przedsiębiorstwa dzięki eliminacji ryzyka kursowego oraz znacznemu ograni-
czeniu kosztów będą mogły łatwiej uplasować emisje papierów wartościowych 
na europejskim rynku. Szerszy dostęp do źródeł finansowania działalności oraz 
niższy koszt uzyskania środków finansowych stworzy możliwości rozwoju wielu 
polskim przedsiębiorstwom17.

Jednocześnie rozważając możliwości obniżenia kosztu kapitału wskutek 
przystąpienia do strefy euro, należy mieć na uwadze strukturę podmiotową pol-
skich przedsiębiorstw. Aż 75% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą, a tylko 7,6% stanowią spółki handlowe (w tym spółki akcyjne: 
0,2%)18. Dla znaczącej części polskich firm kapitał pozyskany w drodze emisji 
obligacji na europejskim rynku finansowym będzie zatem niedostępny ze wzglę-
du na istniejące obostrzenia formalno-prawne. A zatem możliwości absorpcji ko-
rzyści wynikających z dostępu do szerokiego rynku finansowego są w pewnym 
stopniu ograniczone.

Należy również podkreślić, że z uwagi na obecną sytuację gospodarczą zarówno 
Polski, jak i krajów strefy euro obniżenie kosztu kapitału w wyniku przystąpienia do 
strefy euro może w Polsce nie wystąpić lub mieć ograniczony zakres. Polska znaj-
duje się w okresie doganiania gospodarek państw strefy euro, wobec czego źródła 
finansowania wzrostu gospodarczego mają dla naszej gospodarki istotne znaczenie. 
Jako importer kapitału netto Polska w dużym stopniu uzależniona jest od dostępu od 
jego zagranicznych źródeł19. Zwiększające się potrzeby pożyczkowe z jednej strony 
oraz zanik płynności na światowych rynkach finansowych z drugiej prawdopodob-
nie przełożą się na wzrost rynkowych stóp procentowych, a w konsekwencji kosztu 
kapitału finansującego działalność polskich przedsiębiorstw.

5. Skutki szybkiego osiągnięcia konwergencji nominalnej

W kontekście prowadzonej analizy istotną kwestią jest konieczność spełnie-
nia kryteriów konwergencji przed akcesją do strefy euro oraz ocena wpływu pro-
cesu osiągania pełnej zbieżności na sytuację przedsiębiorstw. W ostatnich latach, 
w znacznej mierze wskutek światowego kryzysu, wskaźniki zbieżności oddaliły 
się od wartości referencyjnych. W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie wskaźni-
ków konwergencji gospodarczej dla Polski.

17 E. Radomska, Polska w strefie euro…, dz. cyt.
18 Obliczenia własne na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo-

wej w I półroczu 2010 r., GUS, Warszawa 2010, s. 24−26.
19 Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospo-

darczej i Walutowej, Suplement. Kryzys finansowy i gospodarczy – implikacje dla integracji Polski ze 
strefą euro, NBP, Warszawa 2009, s. 355.
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Tabela 2. Zestawienie wskaźników konwergencji gospodarczej  
dla gospodarki polskiej w latach 2008−2010

Rok Inflacja
HICP

Deficyt 
budżetowy

Dług 
publiczny

Zmiana kursu 
PLN wobec 

EUR

Długotermi-
nowa stopa 
procentowa

2008 4,2 −3,7 47,2 7,2 6,1
2009 4,0 −7,1 51,0 −23,2 6,1
2010 3,9 −7,3 53,9 8,4 6,1
Wartość 
referencyjna 1,0% −3,0% 60,0% − 6,0%

Źródło: Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji, EBC, 2010, s.33.

Obecny stan konwergencji gospodarczej nie jest zadowalający. Polska osiąga 
tylko jeden wskaźnik – długu publicznego – na poziomie nie przekraczającym war-
tości referencyjnej. W kontekście szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro ko-
rzystne byłoby zacieśnianie polityki fiskalnej państwa mające na celu ograniczenie 
deficytu budżetowego. Z drugiej jednak strony redukcja deficytu przez ograniczenie 
wydatków budżetowych najczęściej polega na zmniejszaniu wydatków inwesty-
cyjnych, co przyczynia się do spadku popytu i dalszego spowolnienia gospodarki.  
Z kolei działania podejmowane w celu osiągnięcia kryterium inflacyjnego przeja-
wiające się w restrykcyjnej polityce pieniężnej oznaczałyby wzrost kosztu kapitału, 
co również miałoby negatywny wpływ na aktywność gospodarczą.

Szybka akcesja Polski do strefy euro wymagałaby objęcia polskiej waluty 
mechanizmem kursowym ERM II na okres co najmniej 2 lat. W ostatnich latach 
walutę krajową cechuje duża zmienność kursu – w 2009 r. wartość PLN zmniej-
szyła się o 23,2%, a do marca 2010 r. wzrosła o 8,4%20. Znaczne wahania warto-
ści waluty krajowej stwarzają duże prawdopodobieństwo wyznaczenia parytetu 
centralnego na nieoptymalnym poziomie21, co stanowi istotne zagrożenie dla 
sfery realnej gospodarki. Wyznaczenie kursu centralnego na niedowartościowa-
nym poziomie prowadzić może do wystąpienia presji inflacyjnej utrudniającej 
spełnienie kryterium stabilności cen. Równocześnie zbyt słaby poziom parytetu 
rodzić może oczekiwania co do jego zmiany w przyszłości, prowadząc do nasi-
lonego napływu kapitału spekulacyjnego i zwiększenia zmienności na polskim 
rynku walutowym. Z kolei ustalenie kursu centralnego na przewartościowanym 
poziomie oddziaływałoby na ograniczenie konkurencyjności producentów kra-
jowych22.

20 Raport o konwergencji, EBC, 2010, s.33.
21 Tzn. niespójnym z sytuacją makroekonomiczną kraju.
22 Zob. więcej: Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro 

przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 5 , http://bip.mf.gov.pl/dokument.php?const 
=1&dzial=153&id=170875&PortalMF=3393c13091c12e79bf0582cb137a4a9d [10.09.2010].
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Działania podejmowane w celu przyspieszenia procesu osiągania przez Pol-
skę konwergencji nominalnej w znacznej mierze przyczyniłyby się do osłabienia 
koniunktury, a w konsekwencji − pogorszenia warunków prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

6. Wpływ otwarcia rynku  
na sytuację przedsiębiorstw w Polsce

Pełne uczestnictwo kraju w strefie euro wiąże się z uzyskaniem porówny-
walności cen surowców i produktów oferowanych na rynkach poszczególnych 
krajów – członków UGW. Dzięki większej przejrzystości rynku przedsiębior-
stwa będą miały możliwość wyboru tańszych dostawców, co z pewnością będzie 
sprzyjać poprawie efektywności ich działania. Ponadto, akcesja do stabilnego 
obszaru jednowalutowego ma niebagatelny wpływ na wzrost wiarygodności 
makroekonomicznej kraju i funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, dzięki 
czemu zyskują one łatwiejszy dostęp do partnerów handlowych. Jednocześnie 
przystąpienie Polski do strefy euro spowoduje większe otwarcie polskiego ryn-
ku dla przedsiębiorstw z zagranicy i w konsekwencji wzrost konkurencji. Z jed-
nej strony konkurencja jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym, przyczynia 
się bowiem do lepszej alokacji czynników produkcji, a także produkowania wy-
robów wyższej jakości. Jednak w kontekście obecnych uwarunkowań gospodar-
czych, a także niższego w stosunku do krajów strefy euro poziomu innowacyj-
ności oferowanych przez polskie firmy produktów, otwarcie się na konkurencję 
ze strony ogromnego rynku europejskiego byłoby bardzo ryzykowne. Obecnie 
polskie przedsiębiorstwa konkurują cenowo z krajami strefy euro, m.in. dzięki 
posiadaniu płynnego kursu walutowego. Akcesja do strefy euro oznaczałaby 
wyzbycie się mechanizmu kursowego i konieczność konkurowania jakością 
i poziomem innowacyjności. Poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przedstawiono w tabeli 3.

Jak wynika z przedstawionych danych, poziom aktywności innowacyjnej 
polskich przedsiębiorstw jest niski i wynosi 21,3% w przemyśle oraz 15,6% 
w sektorze usług wobec odpowiednio 72,8% oraz 57,5% w odniesieniu do firm 
niemieckich. Dodatkowo, niekorzystną sytuację w tym zakresie pogłębiają nie-
wystarczające nakłady na działalność B + R. W Polsce nakłady na działalność 
B + R w stosunku do PKB wynoszą 0,61% (dane za 2008 r.) i zaliczają się do 
najniższych w UE. Niższy wskaźnik osiągają tylko: Rumunia, Bułgaria, Grecja, 
Słowacja, Cypr i Malta. Na drugim biegunie znajdują się natomiast takie kraje 
jak: Szwecja, Finlandia, Dania ze wskaźnikami na poziomie odpowiednio: 3,75%,  
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Tabela 3. Poziom aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw  
w przemyśle i w sektorze usług w latach 2004−2008 (w proc.)

Wyszczególnienie Okres objęty badaniem

Przemysł 2004−2006 2006−2008
Ogółem 23,2 21,3
Małe 13,9 14,6
Średnie 37,4 32,7
Duże 65,5 60,7

Usługi 2004−2006 2006−2008
Ogółem 21,2 15,6
Małe 16,9 12,5
Średnie 34,8 25,0
Duże 53,5 47,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004−2006, 
GUS, Warszawa 2008; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006−2008, GUS, Warszawa 2010.

3,73% i 2,72%23. Polskie przedsiębiorstwa aktualnie nie mają zatem wystarcza-
jącego potencjału technologicznego, by wygrać z produktami np. firm niemiec-
kich. Gospodarkę niemiecką poza wyższym stopniem innowacyjności charakte-
ryzują dodatkowo wolno rosnące koszty pracy, a także wysoka wartość dodana 
produkcji, dzięki czemu nawet przy silnym EUR produkty niemieckie znajdą 
nabywców na rynku zagranicznym. Polskie przedsiębiorstwa mogłyby również 
przyjąć strategię cięcia kosztów i obniżania cen, jednak w aspekcie prawdo-
podobnego wzrostu inflacji i kosztu kapitału mogłoby to doprowadzić wiele 
polskich firm do upadku.

7. Krótkookresowe skutki dla przedsiębiorstw 
wynikające z akcesji Polski do UGW

Rozważając wpływ przyjęcia wspólnej waluty na sytuację przedsiębiorstw, 
nie można zapominać o znaczących kosztach, które będą musiały ponieść pol-
skie przedsiębiorstwa w związku z wprowadzeniem do obiegu EUR. Koszty te 
związane będą przede wszystkim z koniecznością dostosowania do nowej waluty 
systemów informatycznych z zakresu księgowości, płac, fakturowania, dokony-
wania płatności elektronicznych. Konieczne będzie również dostosowanie ma-
szyn i urządzeń akceptujących monety (parkometrów, automatów wrzutowych, 

23 Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2010.
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sorterów, wózków sklepowych itd.). Przedsiębiorstwa przeznaczyć będą musiały 
środki na wydrukowanie nowych katalogów, ulotek reklamowych, cenników. Po-
trzebne będą również środki na przeszkolenie pracowników w zakresie rozpozna-
wania EUR, a także posługiwania się nową walutą24. Prawdopodobnie w okresie 
podwójnego obiegu zaistnieje również potrzeba zatrudnienia przez podmioty han-
dlu detalicznego dodatkowych osób do obsługi transakcji handlowych.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa, zwłaszcza reprezentujące branżę handlo-
wą, odniosą krótkookresową korzyść z tzw. efektu zaokrąglenia. W momencie 
przeliczenia cen z waluty krajowej na EUR okaże się bowiem, że część z nich nie 
osiąga poziomu tzw. ceny atrakcyjnej (cena o końcówce 99 groszy). Aby osiągnąć 
poziom ceny atrakcyjnej, przedsiębiorstwa najprawdopodobniej podwyższać będą 
ceny wynikające z przeliczenia waluty krajowej na EUR według kursu konwersji. 
Wskutek tego zwiększą się ich krótkookresowe przychody.

8. Podsumowanie

Wpływ przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty na sytuację przedsiębiorstw 
będzie zróżnicowany, dlatego w chwili obecnej trudno jest przewidzieć jeden sce-
nariusz jego przebiegu. Na gruncie teorii ekonomicznych zidentyfikować można 
szereg potencjalnych szans dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw wyni-
kających z członkostwa w UGW. Na drodze empirycznej trudno wyspecyfikować 
wszystkie potencjalne czynniki mogące statystycznie istotnie wpływać na przy-
szłą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw25.

Doświadczenia krajów, które wstąpiły już do strefy euro są często odmienne, 
a okres funkcjonowania UGW jeszcze zbyt krótki, by móc sformułować wnioski 
ogólne. Jednocześnie skutki akcesji do strefy euro w ogromnym stopniu zależą 
od zdolności gospodarki i poszczególnych uczestników życia gospodarczego do 
absorpcji korzyści z dokonujących się zmian, ale przede wszystkim od kondy-
cji gospodarki krajowej i koniunktury na światowych rynkach. Wydaje się, że 
obecny stan polskiej gospodarki, w szczególności sytuacja w zakresie finansów 
publicznych oraz stosunkowo niski stopień innowacyjności krajowej produkcji, 
nie stwarza dogodnych warunków dla szybkiego przyjęcia EUR. Jak wskazuje 
przeprowadzona analiza − w krótkiej i średniej perspektywie − wiązałoby się to ze 
znaczną przewagą kosztów nad korzyściami. Oczywiście kwestię wspólnej walu-

24 Zob. więcej: Raport na temat pełnego uczestnictwa…, dz. cyt.; E. Radomska, Polska w strefie 
euro…, dz. cyt.

25 M. Mucha, Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia 
Polski do strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim 
etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, cz. IV, NBP, Warszawa 2009, s. 156.
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ty traktować należy jako proces o znaczeniu strategicznym dla Polski, z którym 
wiążą się bezsprzeczne długookresowe korzyści, jednak, by stworzyć warunki dla 
ich pełnej absorpcji, przeprowadzić należy go w odpowiednim z punktu widzenia 
społeczeństwa i gospodarki momencie.
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Streszczenie. Wprowadzenie wspólnej waluty EUR było jednym z najważniejszych wyda-
rzeń w historii UE. W chwili obecnej strefa euro liczy 16 krajów. Przyjęcie EUR w danym kraju 
zleży m.in. od spełnienia kryteriów konwergencji. Jednymi z nich są kryteria fiskalne dotyczą-
ce wysokości dopuszczalnego deficytu budżetowego oraz długu publicznego w relacji do PKB. 
Kryzys w Grecji dotknął podstaw UGW. Grecki deficyt budżetowy sięgnął na koniec roku 2009 
wielkość 13,6% PKB, a dług publiczny 115,1% PKB. W celu przeciwdziałania kryzysowi pod-
jęto wiele działań. Grecji udzielono wieloletniej pomocy finansowej na kwotę 110 mld EUR. 
Utworzono także stały mechanizm pomocy dla krajów strefy euro, które znajdą się w potrzebie. 
Przezwyciężenie kryzysu greckiego leży w interesie UE. Korzyści ze wspólnej waluty zależą 
w dużej mierze od stanu finansów publicznych poszczególnych krajów strefy euro. W artykule 
przedstawiono genezę, przebieg oraz środki podjęte w celu jego przezwyciężenia i ich wpływu 
na strefę euro.

Słowa kluczowe: kryzys, strefa euro, pomoc finansowa

1. Wprowadzenie

1 stycznia roku 1999 miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w historii 
Unii Europejskiej tj. wprowadzenie EUR – wspólnej waluty. W ramach UE zaczę-
ła funkcjonować Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW). W 1999 r. EUR zastąpiło 
11 walut narodowych. Obecnie EUR jest walutą obowiązującą w 17 krajach, tj. 
Austrii, Belgii, Cyprze, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, 
Luksemburgu, Malcie, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Słowenii, we Włoszech  
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i Estonii. Kraje, które wstępują do strefy euro przekazują kompetencje w zakresie 
realizowania polityki pieniężnej Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC).

Wprowadzenie wspólnej waluty jest ukoronowaniem trwającego kilkadziesiąt 
lat procesu integracji walutowej. Od lat 60. XX w. celem UE stało się utworze-
nie unii ekonomicznej i monetarnej. Po drodze pokonać należało wiele przeszkód 
ekonomicznych i politycznych (m.in. brak woli politycznej, zbyt mała zbieżność 
gospodarek, odmienność poglądów co do priorytetów gospodarczych). Integracja 
walutowa wynika z procesu ogólnej integracji gospodarczej w Europie. Wzrost 
wzajemnej zależności gospodarczej krajów UE spowodował konieczność integra-
cji walutowej, która oznaczała stopniowe zmniejszanie zmienności kursów między 
walutami poszczególnych krajów, a w ostateczności zastąpienie tych walut jednym 
wspólnym pieniądzem.

Twórcy traktatu z Maastricht (1992 r.) uznali, że łączenie krajów znacznie 
od siebie różniących się w UGW jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym.  
W celu zmniejszenia tego ryzyka w traktacie wyróżniono różne kryteria, które 
miały zostać wykorzystane przez Europejski Instytut Monetarny (EIM) i Komisję 
Europejską (KE) do oszacowania gotowości poszczególnych krajów do uczest-
nictwa w UGW. Są to tzw. kryteria konwergencji – zbieżności (Convergence Cri-
teria)1. Kryteria konwergencji podzielić można na 2 grupy, tj. kryteria monetarne 
(inflacja, długoterminowe stopy procentowe, uczestnictwo w mechanizmie kurso-
wym ERM II) oraz fiskalne (deficyt budżetowy i dług publiczny).

Kryzys w Grecji dotknął fundamentów, na których budowano Wspólnotę Eu-
ropejską. Chodzi tutaj głównie o podstawy UGW, tzn. fiskalne kryteria konwer-
gencji oraz Pakt Stabilności i Wzrostu. Kryzys ten obnażył wiele słabości i nie 
wystarczy tutaj tylko pomoc finansowa ze strony UE czy Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW). Należy przeprowadzić zmiany i reformy w Gre-
cji oraz całej UE, choćby w kwestii wdrożenia zasad Paktu Stabilności i Wzrostu, 
aby nie był tylko procedurą przewidzianą na papierze.

Celem opracowania jest analiza przyczyn kryzysu w Grecji, prób jego prze-
zwyciężenia oraz możliwego wpływu na dalsze funkcjonowanie oraz rozszerzanie 
strefy euro.

2. Znaczenie fiskalnych kryteriów konwergencji

Korzyści ze wspólnej waluty zależą w dużej mierze od stanu finansów pu-
blicznych krajów strefy euro. Zostało to już zauważone na etapie tworzenia UGW, 
kiedy przyjęto obowiązujące wartości wysokości deficytu oraz długu publicznego.

1 M. A. Wynne, European Economic and Monetary Union, Research Department. Federal Re-
serve Bank of Dallas, 1998, s. 3.
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Odnośnie deficytu budżetowego zaplanowany względnie rzeczywisty deficyt 
nie może być wyższy niż 3% PKB, chyba że:

 – wskaźnik ten uległ w przeszłości znacznemu zmniejszeniu i zbliża się do 
referencyjnego poziomu 3% lub,

 – przekroczenie wskaźnika 3% jest spowodowane nadzwyczajnymi wzglę-
dami i ma charakter przejściowy, a proporcja deficytu do produktu krajowego 
brutto jest zbliżona do 3%.

Zadłużenie państwa nie może być wyższe niż 60% PKB, chyba że ma wystar-
czająco malejącą tendencję i w zadowalającym tempie zbliża się do referencyjnej 
wartości 60%.

Podane wskaźniki referencyjne określone zostały na bazie dotychczasowych 
doświadczeń i wizji pożądanego stanu finansów publicznych. Kryteria te wpro-
wadzono pod naciskiem Niemiec obawiających się, że przyszła waluta może być 
„skażona” nadmiernym zadłużeniem publicznym państw członkowskich UE. 
Chodzi o to, że zadłużenie wpływać może na osłabienie nowej waluty, ponadto 
niektóre kraje uczestniczące w UGW mogłyby się przyczyniać do wzrostu stóp 
procentowych na obszarze UE (przez nadmierne pożyczanie na rynku), co wpły-
nęłoby negatywnie na pozostałe kraje strefy euro. W krajach UE duży nacisk 
położono na uzdrawianie finansów publicznych. Nadmierne zadłużenie państwa 
prowadzi bowiem do „wysysania” pieniądza z rynku. Odbywa się to kosztem 
podmiotów gospodarczych, ponieważ mają one wtedy większe trudności z pozy-
skiwaniem funduszy na finansowanie swojej działalności. Skutkuje to koniecz-
nością płacenia wyższych odsetek od kredytów i pożyczek. Pozyskiwanie coraz 
większych dochodów budżetowych stało się zagrożeniem dla rozwoju gospodar-
czego, innowacyjności gospodarki i istniejących miejsc pracy. Nadmierny deficyt 
budżetowy prowadzi do wzrostu długu publicznego, co powoduje większy ciężar 
społeczny związany z kosztami obsługi tego długu. Powstaje błędne koło – ro-
snącego zadłużenia i coraz większych kosztów jego obsługi. Pociąga to za sobą 
konieczność wzrostu podatków i oddziaływanie na wzrost stóp procentowych. 
Wzrost stóp powoduje zwiększenie ciężaru finansowania deficytu budżetowego. 
Dług publiczny w większości ma charakter długoterminowy, co powoduje jego 
narastanie i obciążanie następnych pokoleń jego spłatą i obsługą2.

Przy ustalaniu wysokości kryteriów fiskalnych KE wprowadziła tzw. złotą 
zasadę finansów publicznych (Golden Rules of Public Finanses), która polega 
na tym, że w prawidłowo prowadzonej polityce fiskalnej wydatki bieżące powin-
ny być zrównoważone, natomiast ewentualny deficyt obejmować może jedynie 
wydatki kapitałowe. Wielkość 3% PKB, co stanowi kryterium deficytu budże-
towego, jest równa przeciętnej wielkości wydatków inwestycyjnych w krajach 
UE w latach 1974−1991. Dopuszczając poziom deficytu w wysokości 3% PKB,  

2 L. Oręziak, EURO. Nowy pieniądz, WN PWN, Warszawa 1999, s. 31−32.
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KE zaakceptowała sytuację, w której publiczne wydatki inwestycyjne finansowa-
ne są zaciąganiem przez państwo zobowiązań3.

Kryteria fiskalne służyć mają eliminacji słabych kandydatów na członków 
UE, a jednocześnie być czynnikiem mobilizującym. Kryteria te są trudne do 
spełnienia dla krajów stosujących luźną politykę fiskalną. Sugerowano wręcz, że 
sformułowano je tak celowo, aby słabsze państwa nie mogły ich spełnić. Był to 
wybieg natury politycznej, ponieważ ustalenie kryteriów oznacza, że każdy może 
starać się o uczestnictwo w UGW pod warunkiem spełnienia określonych wy-
mogów4. Cel, którym było ograniczanie deficytu oraz długu publicznego, działa 
mobilizująco na wiele krajów. Ograniczenia fiskalne stały się środkiem do celu, 
warunkiem wprowadzenia EUR, do czego kraje kandydujące dążyły ze zwiększo-
ną determinacją. Mówi się nawet o tzw. efekcie Maastricht (Maastricht Effect)5, 
ponieważ ustanowienie kryteriów konwergencji stało się ważnym czynnikiem 
mobilizującym władze do prowadzenia lepszej polityki gospodarczej. Proces za-
cieśniania dyscypliny finansów publicznych zapoczątkowany został w połowie  
lat 90. XX w. i był zjawiskiem nowym. Wyznaczenie kryteriów fiskalnych stało 
się „katalizatorem” równoważenia finansów publicznych6.

3. Geneza kryzysu w Grecji

Szukając genezy kryzysu greckiego, stwierdzić można, że z krajem tym były 
problemy od samego początku tworzenia strefy euro. Wspólna waluta EUR przy-
jęta została w Grecji 2 lata później niż w pozostałych krajach, które aspirowały 
do jej przyjęcia. Zmiany deficytu i długu publicznego Grecji na tle innych krajów 
strefy w latach 1995−1998 przedstawia tabela 1.

Grecja przystąpiła do strefy euro można powiedzieć dzięki tzw. kreatywnej 
księgowości. Zaraz po przyjęciu do UGW Grecja zrobiła sobie swoisty finansowy 
lifting – z pomocą banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który odsunął w czasie 
naliczanie swojego nowego zadłużenia za pomocą swapów walutowych. Podobno 
Eurostat o tym wiedział, twierdzą Grecy, jednak urząd zaprzecza. Jak było rzeczy-
wiście, trudno dociec, w każdym razie operacja ta zatuszowała rzeczywiste po-

3 J. Karnowski, Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, NBP, „Materiały i Studia” 2006,  
nr 199, Warszawa−Waszyngton, s. 31.

4 M. Buti, G. Giudice, EMU’s Fiscal Rules: What Can and Cannot Be Exported?, European 
Commission, 2002, s. 2.

5 J. Von Hagen, A. Hallett, R. Strauch, Budgetary Consolidation in EMU, „European Economy 
– Economic Papers” 2001, No. 148, Directorate General Economic and Monetary Affairs, European 
Commission, s. 62−64.

6 J. Karnowski, Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji…, dz. cyt., s. 29.
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Tabela 1. Deficyt i dług publiczny w krajach UE-12 w latach 1995−1998

Kraj
Deficyt budżetowy Dług publiczny

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Belgia −4,3 −3,7 −2,0 −0,8 133,9 130,1 124,7 119,3

Niemcy −3,3 −3,4 −2,7 −2,2 57,0 59,8 61,0 60,9

Grecja −10,2 −7,4 −4,0 −2,4 108,7 111,3 108,2 105,0

Hiszpania −6,6 −4,9 −3,2 −2,6 63,9 68,1 66,6 64,6

Francja −5,5 −4,1 −3,0 −2,7 54,6 57,1 59,3 59,5

Irlandia −2,2 −0,2 1,2 2,3 82,6 74,2 65,1 55,1

Włochy −7,6 −7,1 −2,7 −2,8 123,2 122,1 120,2 116,4

Luksemburg 2,3 2,6 3,4 3,2 5,6 6,2 6,0 6,3

Holandia −4,2 −1,8 −1,1 −0,8 77,2 75,2 69,9 66,8

Austria −5,2 −3,8 −1,9 −2,4 69,2 69,1 64,7 63,9

Portugalia −4,5 −4,0 −2,7 −2,3 64,3 62,9 59,1 55,0

Finlandia −3,7 −3,2 −1,5 1,3 57,2 57,1 54,1 48,8

UE-12 −5,0 −4,2 −2,6 −2,2 72,4 74,8 74,7 73,1

Źródło: Eurostat.

trzeby pożyczkowe, a po ogłoszeniu ich rzeczywistej wysokości, Grecja nie miała 
szans wejść do strefy euro7. Wysokość deficytu i długu publicznego w strefie euro 
w latach 1999−2005 przedstawia tabela 2.

Od roku 1999, kiedy ustanowiono strefę euro, stan finansów publicznych 
większości krajów członkowskich uległ pogorszeniu. Doprowadziło to do znacz-
nego rozluźnienia dyscypliny budżetowej, którą wprowadzono z myślą o speł-
nieniu kryteriów zbieżności uprawniających do przyjęcia wspólnej waluty.  
Z roku na rok deficyt budżetowy w całej strefie euro wzrastał – w 1999 r. wynosił  
1,3% PKB, a w roku 2004 już 3% PKB. Można zauważyć, że niektóre kraje 
systematycznie przekraczały ten wskaźnik. Sporym zaskoczeniem były Niemcy 
i Francja – oba te państwa są największymi państwami strefy, a jednocześnie po 
wejściu do strefy euro przekraczały wyznaczony poziom deficytu budżetowego8. 
Ale nie tylko te dwa kraje miały problemy z finansami publicznymi – coraz częś- 
ciej wspominało się o Grecji, Włoszech i Portugalii.

7 J. Zombirt, Łatanie greckiej dziury, miesięcznik „Bank” 2010, nr 4, s. 50.
8 L. Oręziak, Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank 

i Kredyt” 2005, nr 8, s.13.
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Tabela 2. Deficyt i dług publiczny krajów strefy euro  
w latach 1999−2005

Kraj
Deficyt budżetowy Dług publiczny

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Belgia −0,6 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 115,0 109,3 107,7 103,2 98,5 94,7 93,3

Niemcy −1,6 1,2 −2,7 −3,7 −4,0 −3,7 −3,3 61,3 60,3 59,8 60,3 63,8 65,5 67,7

Grecja −1,7 −0,8 −1,2 −4,9 −5,8 −6,9 −4,5 103,8 102,8 99,7 110,7 107,8 108,5 107,5

Hiszpania −1,1 −0,3 0,0 −0,3 0,0 −0,1 1,1 63,1 60,4 57,2 52,5 48,9 46,4 43,2

Francja −1,6 −1,3 −1,4 −3,2 −4,2 −3,7 −2,9 58,5 57,3 57,3 58,2 62,4 64,4 66,8

Irlandia 2,3 4,5 1,7 −0,4 0,2 1,5 1,0 49,6 39,0 36,3 32,1 31,1 29,4 27,6

Włochy −1,8 −0,5 −1,6 −2,9 −3,4 −3,4 −4,1 114,5 110,6 109,4 105,5 104,2 103,8 106,4

Luksemburg 3,8 5,8 5,2 2,0 0,2 −1,1 −1,9 6,1 5,7 5,7 6,5 6,3 6,6 6,2

Holandia 0,4 2,2 0,2 −2,0 −3,1 −1,9 −0,3 63,1 56,0 53,2 50,5 51,9 52,6 52,9

Austria −2,4 −1,7 −0,1 −0,5 −1,5 −1,1 −1,5 64,9 63,6 63,2 66,0 64,4 63,6 62,9

Portugalia −2,3 −1,5 −4,1 −2,9 −2,9 −3,2 −6,0 54,4 53,5 55,6 55,5 57,0 58,7 63,9

Finlandia 1,9 7,0 4,9 4,1 2,5 2,3 2,6 46,8 44,0 43,6 41,3 44,3 44,3 41,1

UE-12 −1,3 0,2 −1,3 −2,6 −3,1 −2,8 −2,4 72,0 69,5 69,1 68,2 69,3 69,8 70,7

Źródło: Eurostat; Austriacki Bank Narodowy; „Biuletyn miesięczny EBC”, czerwiec 2006.

Niemcy po przystąpieniu do strefy euro obawiały się, że niedbałość nie-
których śródziemnomorskich członków UE o finanse publiczne doprowadzi do 
zachwiania całego systemu. Dlatego bardzo mocno zabiegały o wprowadzenie 
dyscypliny dotyczącej polityki budżetowej. Wprowadzenie tej dyscypliny było 
wyrazem świadomości, że polityka budżetowa w państwach demokratycznych 
często prowadzi do generowania deficytów budżetowych, w rezultacie także 
wzrostu długu publicznego. We wszystkich krajach politycy dążąc do objęcia 
władzy, skupiają się na celach krótkookresowych. Dlatego tak chętnie opowia-
dają się za zwiększeniem wydatków publicznych i zmniejszeniem podatków. 
Takie postulaty zawsze wydają się być atrakcyjne dla wyborców. Negatywne 
skutki tej tendencji można wyraźnie zauważyć w państwach UGW, gdzie polity-
ka budżetowa ma charakter zdecentralizowany. Ponadto deficyt długu utrzymu-
jący się w jednym kraju strefy euro, z czasem zaczyna mieć negatywny wpływ 
na pozostałe kraje członkowskie. Aby uniknąć tego ryzyka, stworzono reguły, 
które mają dyscyplinować władze krajów członkowskich, a także państw znaj-
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dujących się jeszcze poza strefą euro. Dążąc do przyjęcia wspólnego pieniądza, 
one także powinny dbać o stan swoich finansów publicznych9.

Regulacje dotyczące deficytów finansów publicznych i zadłużenia publicz-
nego zawarte w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską miały cha-
rakter dość ogólny i niezbyt precyzyjny. Zostały one doprecyzowane i uszcze-
gółowione przede wszystkim w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Inicjatorem jego 
przyjęcia był niemiecki Minister Finansów Theo Weigel, który propozycję w tej 
sprawie przedstawił w liście do Ministrów Finansów Wspólnoty Europejskiej 
z 10 listopada 1995 r. Porozumienie odnośnie jego głównych elementów Rada 
Europejska (RE) osiągnęła w grudniu 1996 r. na szczycie w Dublinie.

Pakt Stabilności i Wzrostu ratyfikowany został na szczycie RE w Amsterda-
mie w 1997 r., a w życie wszedł 1 stycznia 1999 r.10

Został on zawarty z wielu powodów, między innymi ze względu na:
 – przekonanie, że politycy i proces demokratyczny są mało wiarygodni 

w formułowaniu polityki ekonomicznej, ponieważ często podejmują decyzje 
zorientowane krótkookresowo, które w długim okresie okazują się być szko-
dliwe,

 – przekonanie, że inflacja jest zjawiskiem monetarnym, które może być 
kontrolowane przez politykę pieniężną,

 – przekonanie, że aktualna stopa bezrobocia fluktuuje wokół podażowo 
zdeterminowanego punktu równowagi. Może na nią wpływać m.in. elastycz-
ność rynku pracy, ale nie poziom zagregowanego popytu i wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych,

 – przekonanie, że polityka fiskalna jest bezsilna w zakresie długofalowego 
wpływu na wielkości realne, jak np. bezrobocie i powinna być podporządkowa-
na polityce monetarnej w kontrolowaniu inflacji11.

O ile w ciągu dwóch pierwszych lat po wprowadzeniu EUR wydawało się, 
że Pakt spełnia swoje zadanie w sposób właściwy – następowało stopniowe ob-
niżanie się deficytu w większości krajów UGW, to z chwilą osłabienia koniunk-
tury deficyty ponownie zaczęły rosnąć. W rezultacie, od 2001 r. obserwowano 
rosnący trend deficytów budżetowych, który doprowadził do tego, że stopnio-
wo coraz więcej krajów notowało trudności w utrzymaniu deficytu poniżej  
3% PKB. Pod koniec 2003 r. do krajów, które przekroczyły graniczną wartość 

  9 L. Oręziak, Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank 
i Kredyt” 2005, nr 7, s. 14.

10 A.J. Cabral, The Stability and Growth Pact: Main aspects and some considerations on its 
implementation, Brussels 1999, s. 19−25.

11 M.J. Artis, M. Buti, Close to Balance or in Surplus. A Policy Maker’s Guide to the 
Implementation of the Stability and Growth Pact, European University Institute (EUI), Robert 
Schuman Center for Advanced Studies (RSCAS), RSCAS-EUI Working Papers 2000, No. 28.
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3% PKB, poza Portugalią, Niemcami i Francją dołączyły Holandia, Włochy i Gre-
cja. Spoza strefy euro w tej grupie znalazła się Wielka Brytania12.

Krajem, który najbardziej nalegał na przyjęcie Paktu były Niemcy. Sytu-
acja gospodarcza jednak się zmieniła i Niemcy stały się − obok Francji − kra-
jem w największym stopniu łamiącym postanowienia tego Paktu. W roku 
2004 przewaga niemieckich wydatków publicznych nad dochodami wyniosła  
3,9% PKB, przekraczając w ten sposób już trzeci raz z rzędu ustalony w Pak-
cie limit. Deficyt francuski w 2004 r. wyniósł natomiast 3,7%. Wiosną 2003 r. 
KE wszczęła specjalną „procedurę przeciwko nadmiernemu deficytowi” w tych 
państwach. Ostatecznie jednak, po burzliwych debatach, w grudniu 2004 r. − za-
wiesiła skierowane przeciwko Francji i Niemcom postępowanie. Komisja zare-
komendowała jednak obu krajom wprowadzenie rozwiązań systemowych, a nie 
jednorazowych w celu redukcji deficytu poniżej 3% PKB. Komisja Europejska 
uznała, że Francja i Niemcy muszą w roku 2005 obniżyć deficyt. Ostatecznie 
niemiecki deficyt finansów publicznych spadł w 2005 r. do 3,3% PKB – z 3,9% 
PKB w roku 2004. Francuski deficyt spadł w 2005 r. do 2,9% – z 3,7% w 2004 r.

Zawieszenie postępowania w stosunku do Niemiec i Francji stworzyło pre-
cedens, który doprowadził do tego, że kolejne kraje zwiększały swoje deficyty 
i przestały stosować się do postanowień Paktu. Zaistniało ryzyko, że wraz ze 
wzrostem deficytów zacznie rosnąć inflacja, a to spowoduje konflikt pomiędzy 
polityką pieniężną EBC a politykami fiskalnymi realizowanymi przez poszcze-
gólne kraje członkowskie UGW. Coraz głośniej więc zaczęto mówić o potrzebie 
zreformowania Paktu.

W celu wprowadzenia w życie powyższych reform RE wprowadziła zmiany 
do rozporządzeń z 1997 r., przyjmując 2 nowe 27 czerwca 2005 r.13 Pierwsze z nich 
wprowadzało zmiany do części zapobiegawczej paktu na rzecz stabilności i wzro-
stu, przewidując w szczególności możliwość zróżnicowania średnioterminowych 
celów budżetowych po to, by uwzględnić zróżnicowaną sytuację ekonomiczną 
i budżetową w poszczególnych państwach członkowskich oraz czas trwania takiej 
sytuacji. Rozporządzenie to zezwala również tym państwom członkowskim, które 
dokonały u siebie istotnych reform strukturalnych (a ich pozytywny wpływ na dłu-
goterminowy stan finansów publicznych da się zweryfikować) na czasowe odstą-
pienie – po spełnieniu określonych warunków – od średnioterminowego celu bud- 

12 J. Żabińska, Rola Paktu Stabilizacji i Wzrostu w dyscyplinowaniu polityki budżetowej,  
w: Finanse w dobie integracji europejskiej (Finance in enlarged European Union), red. R. Hanisz, 
K. Znaniecka, „Prace Naukowe AE w Katowicach”, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 
2004, s. 303−304.

13 Rozporządzenie Rady WE nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającej 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych 
oraz nadzoru i koordynacji polityk budżetowych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 
27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia 
i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu.
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żetowego. Drugie rozporządzenie wprowadzało zmiany do części zaradczej Paktu, 
by pozwolić na jak najlepsze uwzględnienie realiów panujących w UE rozszerzonej 
do dwudziestu pięciu państw członkowskich. Wyjaśnia się w nim również niektóre 
pojęcia, takie jak „znaczne pogorszenie koniunktury”, a także przewiduje, że w de-
cyzjach stwierdzających istnienie nadmiernego deficytu oraz ustalających terminy 
jego skorygowania można, w określonych warunkach, wziąć pod uwagę szczególną 
sytuację każdego państwa członkowskiego oraz aktualny stan koniunktury gospo-
darczej.

Pakt Stabilności i Wzrostu uszczegóławiający i interpretujący niektóre zapisy 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczące deficytów finansów 
publicznych oraz długów publicznych pozostaje jedną z podstawowych gwarancji 
stabilności wspólnej waluty europejskiej i spójności UE. Nie brakuje wprawdzie 
trudności w jego realizacji, pojawiają się także krytyczne opinie o nim. Dotych-
czas nie ma jednak dla niego poważnej alternatywy.

Skutki niewdrożenia procedury nadmiernego deficytu budżetowego wobec 
Niemiec i Francji, którą zgłosiła Komisja Europejska, a odrzuciła Rada ECOFIN, 
a w efekcie rozluźnienie dyscypliny budżetowej w innych krajach strefy euro oraz 
bardzo złagodzona niż pierwotnie zakładano reforma Paktu Stabilności i Wzrostu 
połączone z kryzysem ogólnoświatowym, który wybuchł w 2008 r. nie dały na 
siebie długo czekać. Powyższe czynniki doprowadziły do największego kryzysu 
w strefie euro zwanego kryzysem greckim. Kształtowanie się deficytu i długu pu-
blicznego w Grecji i innych krajach strefy w latach 2006−2009 przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Deficyt i dług publiczny w strefie euro w latach 2006−2009

Kraj
Deficyt budżetowy Dług publiczny

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Belgia 0,3 −0,2 −1,2 −6,0 88,1 84,2 89,8 96,7
Niemcy −1,6 0,2 0,0 −3,3 67,6 65,0 66,0 73,2
Grecja −3,6 −5,1 −7,7 −13,6 97,8 95,7 99,2 115,1
Hiszpania 2,0 1,9 −4,1 −11,2 39,6 36,2 39,7 53,2
Francja −2,3 −2,7 −3,3 −7,5 63,7 63,8 67,5 77,6
Irlandia 3,0 0,1 −7,3 −14,3 24,9 25,0 43,9 64,0
Włochy −3,3 −1,5 −2,7 −2,5 106,5 103,5 106,1 115,8
Luksemburg 1,4 3,6 2,9 −0,7 6,5 6,7 13,7 14,5
Holandia 0,5 0,2 0,7 -5,3 47,4 45,5 58,2 60,9
Austria −1,5 −0,4 −0,4 −3,4 62,2 59,5 62,6 66,5
Portugalia −3,9 −2,6 −2,8 −9,4 64,7 63,6 66,3 76,8
Finlandia 4,0 5,2 4,2 −2,2 39,7 35,2 34,2 44,0
Słowenia −1,3 0,0 −1,7 −5,5 26,7 23,4 22,6 35,9
Cypr −1,2 3,4 0,9 −6,1 64,6 58,3 48,34 56,2
Malta −2,6 −2,2 −4,5 −3,8 63,7 61,9 63,7 69,1
Słowacja −3,5 −1,9 −2,3 −6,8 30,5 29,3 27,7 35,7
UE-16 −1,3 −0,6 −2,0 −6,2 68,2 65,9 69,3 78,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Monthly Bulletin – Euro Area Statistics OnLine”, ECB, wrze-
sień 2010, ostatnia aktualizacja: 9.09.2010.
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Inny problem to zadłużenie Grecji. Ateny winne są zagranicy równowartość 
238 mld USD, z czego 75 mld − Francji, 45 mld − Niemcom, 15 mld − Wielkiej 
Brytanii, ale także 10 mld Portugalii, która sama jest w bardzo złej kondycji (dane 
na koniec 2009 r.). Ta z kolei ma 86 mld USD zadłużenia wobec Hiszpanii, której 
zadłużenie przekroczyło 1 bln USD, a stopa bezrobocia 20% Hiszpanie winni są 
238 mld USD Niemcom i niemal tyle samo Francuzom. Z kolei Włosi zadłużyli 
się we Francji na kwotę 511 mld USD, a cały ich dług przekracza 1,5 bln USD. 
Pajęczyna długów jest tak zagmatwana, że niełatwo się połapać, kto kogo może 
pociągnąć w otchłań bankructwa. Obawa o efekt domina przyprawia wszystkie 
rządy i banki centralne państw UE o ból głowy14.

4. Kryzys i co dalej?

Dyscyplina budżetowa nigdy nie należała do silnych stron Grecji. Wysoki 
deficyt budżetowy, który zwiększał dług publiczny, spowodował załamanie go-
spodarki. W sytuacji, gdy nie można korzystać z narzędzi polityki pieniężnej, 
pozostają tylko cięcia po stronie wydatków budżetowych. Jak wiadomo polityka 
budżetowa jest w gestii krajów członkowskich. Realizuje ją rząd, który z regu-
ły ma większość w parlamencie, a parlament to politycy. Politykom trudno jest 
powiedzieć o cięciach, a co dopiero próbować je zrealizować. Jednak sytuacja 
w Grecji, gdzie deficyt w 2009 r. wyniósł 13,6% PKB, a dług publiczny 115,1%, 
nie pozostawiała żadnych złudzeń. Krach w Grecji groził załamaniem całej strefy 
euro.

W związku z powyższym trzeba było podjąć działania zmierzające do ogra-
niczenia deficytu i długu publicznego. Pierwsze cięcia, które zapowiedziano, do-
tyczyły sfery socjalnej, tj. reforma systemu emerytalnego, zamrożenie emerytur 
sektora publicznego, redukcja zasiłków i premii. Drugą sferą była edukacja – cho-
dziło o reformę studiów wyższych, która wprowadzałaby ich częściową odpłat-
ność. Trzeci obszar to podatki – podwyższenie stawek VAT oraz akcyzy.

W wyniku tych zapowiedzi w Grecji zawrzało. Nastąpiła fala protestów 
i strajków. W pewnym momencie, w maju 2010 r., nie działał transport publicz-
ny (z wyłączeniem lotniczego), zamknięte były banki, szkoły, a szpitale zajmo-
wały się tylko nagłymi przypadkami. Na ulice wyszli również studenci. Kolejny 
rząd (o proweniencji socjalistycznej), który wcześniej wygrał wybory, obiecywał 
zwiększenie wydatków na cele społeczne zamiast oszczędności, a teraz musiał 
ogłosić i wykonać radykalne cięcia wydatków.

14 Grecja tonie w długach. To jeszcze domino czy już poker?, www.wyborcza.biz/biznes/ 
1,101716,7861653,Grecja_tonie_w_dlugach__To_jeszcze_domino__czy_juz.html [8.09.2010].
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Każdy kolejny strajk oznaczał wymierne straty dla gospodarki. PKB Grecji  
w 2010 r. wyniosło 268 mld EUR. Z czego wyliczyć można, że codziennie gospo-
darka grecka wytwarzała produkty i usługi o wartości 734 mln EUR. Ponieważ 
w protestach uczestniczyli głównie pracownicy sektora publicznego, którzy wytwa-
rzali 40% PKB, to można przyjąć, że jeden dzień strajku powszechnego kosztował 
Grecję prawie 294 mln EUR. Jednak strajk przynosi straty nie tylko w czasie jego 
trwania, ale również później. Koszty strajków to nie tylko realny spadek PKB, ale 
również ofiary (np. 3 i 4 maja 2010 r. w Atenach, w podpalonym banku zginęły 
3 osoby), odwołanie 20 tys. rezerwacji w hotelach. Grecja mogła się stać krajem 
niebezpiecznym i pogrążonym w chaosie15. UE, EBC i MFW zaczęły się poważnie 
zastanawiać nad uruchomieniem konkretnych rozwiązań pomocowych dla Grecji.

Padła nawet bardzo odważna propozycja niemieckiego profesora ekonomii 
z Uniwersytetu w Tybindze Joachima Starbatta. W tekście dla „New York Time-
sa” zaproponował on podzielenie strefy euro na część zdrową i tę, która nie radzi 
sobie z deficytem budżetowym i wypłacalnością. Należy – wg niego – zbudować 
nową unię walutową złożoną z krajów, które prowadzą odpowiedzialną politykę 
fiskalną: Niemiec, Holandii, Austrii, Finlandii i Francji. Jego zdaniem takie roz-
wiązanie byłoby również korzystne dla Grecji. Zamiast drastycznych oszczęd-
ności, załamania gospodarczego, a zapewne i bankructwa, kraj mógłby zdewalu-
ować swoją walutę i w ten sposób znów stać się konkurencyjny16.

Największe zaangażowanie w zakresie ratowania strefy euro przez pomoc 
Grecji wykazywały Niemcy. Kanclerz Angela Merkel podjęła m.in. decyzję 
o uzyskanie większości w Bundesbanku dla 750-miliardowego europejskiego 
mechanizmu stabilizacyjnego. Był to pierwszy przypadek, kiedy Niemcy samo-
dzielnie zaczęły walczyć z kryzysem, a nie we współpracy z innymi krajami UE. 
Inne propozycje Niemiec dotyczyły kontroli rynków finansowych, wprowadzenia 
powszechnego podatku od transakcji finansowych w wysokości 0,01% wartości 
sprzedaży (zgromadzone w ten sposób środki miały być przeznaczone na sfinan-
sowanie ewentualnych upadków banków i towarzystw ubezpieczeniowych). Nie-
miecki minister finansów Wolfgang Schaueble poszedł jeszcze dalej. Zapropono-
wał wprowadzenie we wszystkich krajach UE maksymalnych limitów zadłużenia, 
a także ustanowienie kar za łamanie kryteriów z Maastricht (łącznie z odebraniem 
Funduszy Spójności oraz prawa do głosowania w Radzie UE). Jednak te ostatnie 
propozycje wymagałyby zmiany traktatu lizbońskiego, czyli jednomyślnego po-
parcia wszystkich krajów UE17.

Były to jednak tylko propozycje, a sytuacja wymagała wdrożenia pilnych 
konkretnych rozwiązań.

15 B. Niedziński, Greckie strajki kosztowały od stycznia ponad 2 mld euro, „Dziennik Gazeta 
Prawna” z 18.05.2010, s. A8.

16 J. Bielecki, Dwa Eurolandy i dwie waluty, „Dziennik Gazeta Prawna” z 18.05.2010, s. A8.
17 Tamże.
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5. Działania w kierunku przezwyciężenia kryzysu greckiego

W pierwszy majowy weekend 2010 r. zostały wreszcie podjęte konkretne de-
cyzje. Na wcześniejszy wniosek Grecji, po 3 miesiącach dyskusji, uzgodniono, 
że rząd w Atenach dostanie pożyczkę w wysokości 110 mld EUR. Zgodę na to 
wyraziła KE, a następnie ministrowie finansów strefy euro. Wkład UE wynosił 
80 mld EUR, a pozostałe 30 mld EUR wypłacić miał MFW. Pierwsza transza 
z Brukseli w 2010 r. wynosiła 30 mld EUR. Wydawać się mogło, że uspokoi to 
sytuację w Grecji. Nie oznaczało to jednak końca problemów, ale początek ich 
rozwiązywania. Grecy po raz kolejny wyszli na ulice po tym, jak dowiedzieli się 
jaka jest cena tej pomocy.

Rząd Grecji wyraził zgodę na pakiet oszczędnościowy wart 13% PKB (co 
w przeliczeniu dawało ok. 31 mld EUR). Deficyt budżetowy miał spaść do pozio-
mu 2,6% PKB najpóźniej w 2014 r. (w 2009 r. wynosił 13,6%). Rok 2010 miał 
się zakończyć deficytem na poziomie 8,1%. Pożyczki udzielone Grecji miały być 
oprocentowane poniżej stawek rynkowych i wynosić 5% rocznie. Pakiet zakładał 
ponadto:

 – wzrost podstawowej stawki VAT z 21% do 23%,
 – rezygnację z 13. i 14. pensji w sektorze publicznym dla zarabiających po-

wyżej 3 tys. EUR i ograniczenie dodatkowych pensji do 1 tys. EUR dla zarabia-
jących mniej,

 – zmniejszenie o 8% różnych dodatków i świadczeń w budżetówce,
 – wzrost akcyzy na alkohol, papierosy i paliwo o 10%,
 – stopniowe wydłużanie stażu pracy uprawniającego do pełnych świadczeń 

emerytalnych z 37 do 40 lat,
 – redukcję wysokości emerytur.

Również po stronie zapewniającej dochody do budżetu Grecja musiała podjąć 
wiele działań. Zliberalizowany miał zostać rynek energii i transportu oraz dostęp 
do niektórych zawodów. W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom miały 
być uelastycznione przepisy obowiązujące na rynku pracy. Wypłaty kolejnych 
transz pomocy mają być uzależnione od wypełnienia zobowiązań przez Grecję, 
czyli od rzetelnej realizacji programu.

Ponadto podjęto działania mające zapobiec rozlaniu się greckiego kryzysu na 
kolejne kraje, takie jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy i Irlandia. Szef EBC 
Jean-Claude Trichet przyznał, że chodzi o „kryzys systemowy”, czyli zagrażający 
całej strefie euro. Wśród rozważanych propozycji znalazło się powołanie fundu-
szu, który w razie konieczności miałby wspierać kraje pogrążone w tarapatach, 
zasilany np. przez EBC18.

18 Przywódcy strefy euro akceptują pomoc dla Grecji, www.wprost.pl/ar/194643/Przywodcy-
strefy-euro-akceptuja-pomoc-dla-Grecji/ [10.09.2010].
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9 maja 2010 r. ministrowie finansów UE zawarli porozumienie w sprawie 
utworzenia stałego mechanizmu pomocy dla krajów strefy euro, które znajdą 
się w potrzebie. Jego wartość może sięgać 750 mld EUR. Na Europejski Me-
chanizm Stabilizacyjny o wartości 500 mld EUR składają się 2 elementy. Kwotę  
60 mld EUR ma zapewnić KE dzięki pożyczkom na rynkach kapitałowych gwa-
rantowanym z niewykorzystanych funduszy w wieloletnich ramach budżetowych 
UE. Kolejne 440 mld EUR to pożyczki i gwarancje kredytowe udzielane krajowi 
w potrzebie przez inne kraje strefy euro. MFW ma udostępnić z kolei 220−250 mld 
EUR, co spowoduje, że cały pakiet przeciwdziałania kryzysowi fiskalnemu może 
wynosić w ciągu 3 lat nawet 750 mld EUR19.

Ponadto EBC poinformował, że w razie konieczności będzie skupował na 
rynku wtórnym obligacje krajów mających trudności z finansowaniem swojego 
zadłużenia. Ma to pozwolić na utrzymanie rentowności obligacji państw strefy 
euro, które mają wysoki deficyt budżetowy.

Celem Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego jest zatem zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się greckiego kryzysu na kolejne kraje. Chodzi o uspokojenie 
inwestorów, zapobieżenie atakom spekulacyjnym na kraje strefy euro, spadkom 
na giełdach i dalszemu osłabianiu się euro. Istnieje ponadto obawa o wypłacal-
ność kolejnych krajów strefy euro, tj. Portugalii i Hiszpanii. Zostały one również 
zobowiązane do redukcji swoich deficytów.

Konieczność udzielenia wsparcia finansowego przez kraje strefy euro dla 
Grecji oraz potencjalne problemy z finansowaniem zadłużenia Hiszpanii i Por-
tugalii wywołały debatę dotyczącą koordynacji polityki gospodarczej w ramach 
unii walutowej oraz środków, które mogą zostać wdrożone w oparciu o nowy, 
wprowadzony traktatem z Lizbony, art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej (art. 136 TFUE). Zgodnie z art. 136 TFUE Rada UE przyjmuje środki 
w odniesieniu do państw strefy euro, które mają na celu wzmocnienie dyscypliny 
budżetowej poszczególnych państw oraz określają wytyczne ich polityki gospo-
darczej tak, by były one zgodne z wytycznymi przyjętymi dla całej Unii20.

Komunikat KE z 12 maja 2010 r. wskazuje na środki niezbędne dla utworze-
nia efektywnego nadzoru nad polityką gospodarczą w UE w celu przeciwdziałania 
powstawaniu istotnych problemów zarówno natury fiskalnej, jak i strukturalnej. 
Komunikat zawiera propozycje działań koniecznych dla ustanowienia systemu 
wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej w oparciu o szerszy i pogłębio-
ny nadzór przez wykorzystanie ram zarządzania zawartych w Pakcie Stabilności 

19 Europejski Mechanizm Stabilizacyjny gasi widmo grożącego kryzysu, www.newsweek.
pl/artykuly/sekcje/biznes/europejski-mechanizm-stabilizacyjny-gasi-widmo-grozacego-kryzysu, 
58129,1 [10.09.2010].

20 Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej w świetle 
propozycji Komisji Europejskiej z dnia 12 maja i 30 czerwca 2010 r., www.nbp.pl/home.aspx?f=/
publikacje/integracja_europejska.html [12.09.2010].
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i Wzrostu (PSW) z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w strategii Euro-
pa 202021. Większość rozwiązań przedstawionych w Komunikacie odnosi się do 
całej UE, choć KE zaznacza, że w stosunku do strefy euro wysunięto bardziej wy-
magające propozycje bazując na art. 136 TFUE. Komunikat KE koncentruje się 
na instrumentach polityki budżetowej i konkurencyjności. Postulaty KE odnoszą 
się do 4 obszarów22:

 – przestrzegania zapisów PSW oraz pogłębionej koordynacji polityk fiskal-
nych (dotyczy wszystkich krajów UE),

 – nadzoru nad nierównowagami makroekonomicznymi i kwestiami związa-
nymi z konkurencyjnością gospodarki (dotyczy członków strefy euro),

 – ustanowienia tzw. Semestru Europejskiego23 (dotyczy wszystkich krajów 
UE),

 – opracowania ram zarządzania kryzysowego (dotyczy członków strefy euro).
Wszystkie podejmowane przez UE działania w obliczu kryzysu greckiego 

mają na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się kryzysu na inne kraje. 
Każą się także zastanowić, czy nie zrobić kolejnego kroku w dziedzinie koordy-
nacji i integracji, tj. realizacji unii fiskalnej.

Pierwsze efekty reform w Grecji pozwalały na lekki optymizm. W pierwszym 
półroczu 2010 r. udało się zredukować deficyt o 45%, podczas gdy cel na ten rok 
wynosił 40%. Minister finansów Grecji Georgios Papakonstantinu powiedział, 
że uda się osiągnąć cel na ten rok, czyli deficyt na poziomie 8,1%. Miał to być 
efekt cięcia płac i emerytur. Nie udało się jednak zwiększyć przychodów mimo 
podwyżki akcyzy i VAT. Efekt reform strukturalnych też wyglądał dobrze. Udało 
się ograniczyć liczbę samorządów miejskich (obniżyło to ich koszty działalno-
ści), scentralizowano płace sektora publicznego, prawie gotowy jest fundusz sta-
bilności finansowej. Najważniejsza jest jednak reforma emerytur. Nie będzie już 
można przechodzić na emerytury w wieku 50 lat. Grecy będą musieli pracować  
do 65. roku życia i 40 lat w całości opłacać składki. Te pierwsze kroki pozwalały 
mieć nadzieję, że Grekom uda się przezwyciężyć kryzys24.

21 Strategia „Europa 2020” zastąpiła od 2010 r. Strategię Lizbońską. Nowa strategia ma stwo-
rzyć spójne ramy umożliwiające Unii Europejskiej wykorzystanie wszystkich dostępnych instru-
mentów oraz polityk, a państwom członkowskim – sprawniejsze podejmowanie skoordynowanych 
działań. Strategia Europa 2020 obejmuje dwa filary: nadzór makroekonomiczny i koordynację te-
matyczną (reformy strukturalne).

22 Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej…, dz. cyt.
23 Dążąc do poprawy koordynacji ex-ante polityki fiskalnej w ramach UE, jak również do 

bardziej efektywnego i zintegrowanego nadzoru, Komisja Europejska proponuje ustanowienie 
tzw. Semestru Europejskiego. Mechanizm ten umożliwić ma czerpanie korzyści przez państwa 
członkowskie z oceny prowadzonej na szczeblu unijnym m.in. w trakcie przygotowywania krajo-
wych planów budżetowych i krajowych programów reform.

24 D. Gardner, K. Hope, Grecja skacze na bungee, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6−8.08.2010, 
s. A17.
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6. Podsumowanie

Przeanalizowane wcześniej wydarzenia i podejmowane działania każą nam 
się zastanowić nad przyszłością strefy euro. Kryzys grecki okazał się poważ-
nym wyzwaniem dla UE. Podjęte działania były poważnym egzaminem. Zdanie 
tego egzaminu oznaczało zwiększenie wiarygodności strefy euro, a co za tym 
idzie ‒ całej UE.

Wydarzenia w Grecji stały się ważnym argumentem dla przeciwników 
wspólnej waluty m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii, które nadal korzystają 
z klauzuli opt-out. Również w Szwecji zwiększyła się liczba przeciwników 
EUR i trudno oczekiwać, aby w najbliższym czasie kraj ten przystąpił do stre-
fy euro. Co do pozostałych krajów, które muszą wprowadzić EUR, oczekiwać 
należy także spowolnienia procesu przyjęcia wspólnej waluty. Prawdopodobnie 
państwa te będą bacznie obserwować obecną sytuację, zwłaszcza w kontekście 
powodzenia reform w Grecji. Gdy zakończą się one sukcesem i kryzys zostanie 
przezwyciężony, to będzie to dla nich argument za przyjęciem EUR. Nie zwal-
nia to jednak krajów z derogacją do spełnienia kryteriów konwergencji, a co za 
tym idzie do walki z nadmiernym deficytem i długiem publicznym. Wiele zależy 
także od samej UE. Należy się zastanowić nad powrotem do pełnego stosowania 
zapisów Paktu Stabilności i Wzrostu. Państwa nie powinny go traktować jako 
aktu narzuconego przez UE, ale jako dobrowolne zobowiązanie, które chciały 
wypełnić również we własnym interesie. Nie da się budować silnej europejskiej 
waluty ze słabymi finansami publicznymi. Pojawiają się również pierwsze głosy 
o unii fiskalnej.

Można powiedzieć, że Grecja ma szczęście, będąc w strefie euro, która raczej 
politycznie nie dopuści do bankructwa swojego członka. Sytuacja Grecji powinna 
stanowić ostrzeżenie dla innych krajów mających problemy z długiem i deficytem 
budżetowym. Grecja dzięki otrzymanemu wsparciu prawdopodobnie poradzi sobie 
z kryzysem, a UE poważnie podejdzie do sformułowanych kiedyś kryteriów i sta-
ną się one egzekwowane nie tylko w okresie przed przyjęciem wspólnej waluty.

Jakie cechy powinno mieć dobre EUR? EUR powinno mieć jak najwięcej 
cech dawnej marki niemieckiej, a jak najmniej drahmy czy lira. Powinna to być 
waluta stabilna i silna oparta na mocnych fundamentach gospodarczych, przede 
wszystkim niskiej inflacji oraz na konserwatywnej polityce fiskalnej. To czy 
kraje strefy euro będą je w stanie zbliżyć do standardów marki niemieckiej jest 
kluczowe dla rozszerzenia strefy. Do klubu państw z silną i stabilną walutą war-
to wchodzić, i to jak najszybciej. Jeśli jednak EUR będzie erodowało, to prędzej 
czy później Niemcy wrócą do marki. Erozja nie leży w interesie Europy25.

25 R. Petru, Marka ma być wzorem dla euro, „Dziennik Gazeta Prawna” z 13.05.2010, s. A15.
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Streszczenie. Wejście do wspólnego obszaru walutowego wiąże się z synchronizacją cykli 
koniunkturalnych i wzajemną harmonizacją gospodarek tworzących OCA. Państwa uczestniczące 
w unii walutowej prowadzą wspólną politykę monetarną, natomiast narzędziem, które zastosować 
mogą indywidualnie do stabilizowania sytuacji gospodarczej, pozostaje polityka fiskalna. Wiąże się 
to z wymogiem zapewnienia stabilnej sytuacji budżetowej. Zaobserwowano stopniowe rozluźnianie 
reżimów budżetowych, co w efekcie doprowadziło do wystąpienia tzw. kryzysu greckiego. Celem 
opracowania było określenie pozycji i ocena stanu gospodarki wybranych państw UE pod wzglę-
dem m.in wybranych wskaźników makroekonomicznych i fiskalnych w kontekście pogłębiającego 
się kryzysu finansowego.

Słowa kluczowe: analiza porównawcza, Unia Europejska

1. Wprowadzenie

W 2008 r. uważano, że największe ryzyko funkcjonowania strefy euro zwią-
zane jest z gospodarkami Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Kryzys finansowy, któ-
rego rozmiar pozostaje dotychczas bez precedensu, przybrał jednak szczególnie 
dramatyczny scenariusz w przypadku Grecji, która stanęła na skraju bankruc-
twa. Rozprężenie w sferze wydatków publicznych można było zaobserwować 
już wcześniej, natomiast w roku 2009 r. 14 spośród państw UE objętych zosta-
ło procedurą nadmiernego deficytu, z czego wskaźniki zadłużenia 10 z państw 
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wspólnoty przekroczyły 60% PKB, a w przypadku Włoch i Grecji wskaźniki te 
przyjęły wartość trzycyfrową.

Celem niniejszego opracowania było określenie wzajemnej pozycji państw 
wspólnego obszaru walutowego na tle Wspólnoty Europejskiej w sytuacji pogłę-
biającego się kryzysu finansowego z wykorzystaniem metod taksonomii wroc- 
ławskiej oraz skalowania linowego według danych makroekonomicznych staty-
styk europejskich za rok 2009.

Wykres 1. Nadwyżka lub deficyt budżetu wybranych państw UE (w proc. PKB)
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Wykres 2. Dług publiczny brutto w wybranych krajach UE (w proc. PKB)
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2. Pozycja gospodarcza państw UE

Do opisu przyjmujemy 27 obiektów (państwa UE−27, w tym państwa grupy 
PIGS) opisane za pomocą 6 cech, wśród których wyróżniamy:

a) destymulanty: 
X1 – HICP (w proc.),
X2 – deficyt budżetowy (proc. GDP),
X3 – dług publiczny (proc. GDP),

Tabela 1. Dane makroekonomiczne krajów UE−27 za 2009 r.

Lp. Państwa HICP 
(w proc.)

Deficyt 
budżetowy 

(proc. 
GDP)

Dług 
publiczny 

(proc. 
GDP)

GDP per 
capita PPS

Stopa za-
trudnienia 
(w proc.)

Wydajność 
pracy na 

osobę (GDP 
w PPS)

1. Austria 0,4 −3,4 66,5 122,0 71,6 111,5
2. Belgia 0,0 −6,0 96,7 116,0 61,6 124,9
3. Bułgaria 2,5 −3,9 14,8 41,0 62,6 37,2
4. Cypr 0,2 −6,1 56,2 98,0 69,9 88,7
5. Czechy 0,6 −5,9 35,4 81,0 65,4 71,8
6. Dania 1,1 −2,7 41,6 117,0 75,7 100,6
7. Estonia 0,2 −1,7 7,2 63,0 63,5 64,5
8. Finlandia 1,6 −2,2 44,0 111,0 68,7 107,1
9. Francja 0,1 −7,5 77,6 107,0 64,2 120,5

10. Grecja 1,3 −13,6 115,1 95,0 61,2 102,0
11. Hiszpania −0,2 −11,2 53,2 104,0 59,8 110,8
12. Holandia 1,0 −5,3 60,9 130,0 77,0 110,9
13. Irlandia −1,7 −14,3 64,0 131,0 61,8 135,2
14. Litwa 4,2 −8,9 29,3 53,0 60,1 55,8
15. Luksemburg 0,0 −0,7 14,5 267,0 65,2 167,9
16. Łotwa 3,3 −9,0 36,1 49,0 60,9 49,9
17. Malta 1,8 −3,8 69,1 78,0 54,9 88,0
18. Niemcy 0,2 −3,3 73,2 116,0 70,9 104,5
19. Polska 4,0 −7,1 51,0 61,0 59,3 65,2
20. Portugalia −0,9 −9,4 76,8 78,0 66,3 73,9
21. Rumunia 5,6 −8,3 23,7 42,0 58,6 47,1
22. Słowacja 0,9 −6,8 35,7 72,0 60,2 78,9
23. Słowenia 0,9 −5,5 35,9 87,0 67,5 82,0
24. Szwecja 1,9 −0,5 42,3 120,0 72,2 111,5
25. Węgry 4,0 −4,0 78,3 63,0 55,4 70,2
26. Wielka 

Brytania 2,2 −11,5 68,1 116,0 69,9 110,2

27. Włochy 0,8 −5,3 115,8 102,0 57,5 109,7

Źródło: Eurostat.
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b) stymulanty: 
X4 – GDP per capita PPS,
X5 – stopa zatrudnienia (w proc.),
X6 – wydajność pracy na osobę (GDP w PPS).

3. Wielowymiarowa analiza porównawcza

3.1.  Metoda taksonomii wrocławskiej

Miarą podobieństwa obiektów będzie ich wzajemna bliskość w przyjętej prze-
strzeni sześciowymiarowej, utworzonej przez zmienne X1... X6.

 
d w z zil j ij lj

j

= −( )
=
∑ 2 2

1

6

,

gdzie i, l =1, 2... 27,
Macierz odległości euklidesowych (patrz tab. 2) charakteryzuje się tym, że 

jest to macierz symetryczna (dil = dli) oraz zawiera zera na przekątnej (dil = dli = 0, 
gdy i = l). W sensie tak zdefiniowanego podobieństwa najmniejszą wzajemną 
odległością (największym podobieństwem) charakteryzują się: Niemcy i Austria 
(d = 0,41), Czechy i Słowenia (d = 0,56), Litwa i Łotwa (d = 0,65), Szwecja i Fin-
landia (d = 0,83) oraz Belgia i Francja (d = 0,96). Metoda ta pozwoliła ustalić, że 
państwami najbardziej podobnym do Polski (w sensie odległości) są Litwa oraz 
Węgry.

Macierz ta posłużyć może do konstrukcji dendrytu (patrz rys. 1), który za-
wiera informację o przynależności elementów do poszczególnych klas obiektów.  
W wyniku zastosowania najlepszego podziału naturalnego dendryt rozpada się na 
sześć klas k, do których należą:

1) Niemcy, Austria, Holandia, Finlandia, Szwecja, Dania, Francja, Belgia, Wło-
chy, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Cypr, Słowenia, Słowacja, Czechy, Estonia,

2) Grecja,
3) Wielka Brytania,
4) Luksemburg,
5) Malta, Węgry, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia,
6) Bułgaria.
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Rysunek 1. Klasyfikacja zbioru obiektów za pomocą taksonomii wrocławskiej – otrzymano 
dendryt (podział naturalny – 6 klas obiektów), Estonię (EE) ze względu na zgodę KE na przyjęcie 

EUR w 2011 r. uwzględniono jako kraj strefy wspólnej waluty

Źródło: opracowanie własne.

3.2. Porządkowanie liniowe za pomocą sum standaryzowanych

Wymogiem tej metody jest, aby destymulanty przekształcić do postaci stymu-
lant, co można łatwo uczynić przez zmianę znaku dla danych wystandaryzowa-
nych zmiennych X1, X2, X3.

Korzystając z podanych poniżej zależności, wyliczamy dla każdego obiektu i  
(przyjmujemy wagi wj = 1):

 – sumę wartości zmiennych:

 

p z wi ij
j

j= ⋅
=
∑
1

6

 

Państwa strefy euro
Państwa UE pozostające poza strefą  
wspólnej waluty
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 – miarę rozwoju: 

 
m p p

p pi
i=
−
−

−

−

0

0 0

,

gdzie:   p z wj j
j

0 0
1

6

= ⋅
=
∑ ,    p z wj j

j
0 0

1

6

− −
=

= ⋅∑ ,

są sumą wartości zmiennych wzorca i antywzorca, których składowe określone 
są przez zależności:

z zj i ij0 =max   oraz  z zj i ij− =0 min .

Stosując powyższe, otrzymujemy wektory wzorca i antywzorca o następują-
cych wartościach:

wzorzec = [2,56; 1,58; 2,20; 3,95; 2,15; 2,56],

stąd p0  = 15,01

antywzorzec = [−1,82; −2,24; −1,72; −1,30; −1,65; −1,89],

gdzie p0−  = −10,63

Klasyfikację państw UE ze szczególnym uwzględnieniem krajów strefy euro 
przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Ranking państw UE pod względem miary rozwoju

Lp. Państwa mi Lp. Państwa mi

1. Luksemburg 0,702 14. Portugalia 0,440
2. Irlandia 0,629 15. Belgia 0,425
3. Holandia 0,542 16. Czechy 0,420

4. Wielka  
Brytania 0,509

17. Grecja 0,399
18. Słowacja 0,388

5. Hiszpania 0,506 19. Estonia 0,384
6. Dania 0,505 20. Włochy 0,311
7. Austria 0,485 21. Łotwa 0,301
8. Cypr 0,470 22. Litwa 0,294
9. Francja 0,469 23. Bułgaria 0,281

10. Niemcy 0,460 24. Malta 0,270
11. Szwecja 0,455 25. Polska 0,263
12. Słowenia 0,441 26. Rumunia 0,231
13. Finlandia 0,440 27. Węgry 0,173

Źródło: opracowanie własne.
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4. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy jednakowej wadze przyjętych 
wskaźników makroekonomicznych za 2009 r., najsłabszym państwem strefy euro 
jest Malta, która w przypadku metody 3.1 „oderwała się” od strefy euro, wyka-
zując największe podobieństwo z grupą państw Europy Środkowej i Południowej 
(w tym Polski). Kolejnym państwem, którego słabość przejawia się obecnością na 
20. miejscu w tabeli 3 są Włochy, które znalazły się na peryferiach grupy więk-
szości państw wspólnego obszaru walutowego (w dendrycie położone najbliżej 
Belgii). Estonia, która przyjęła EUR w 2011r. oraz Słowacja wykazują duże po-
dobieństwo do Republiki Czeskiej, która jako jedyny kraj naszego regionu natu-
ralnie ciąży w kierunku wspólnej waluty. Grecja przy zastosowaniu taksonomii 
wrocławskiej stanowi odrębną klasę, natomiast klasyfikacja liniowa wykazuje jej 
podobieństwo do gospodarki Słowacji, Estonii oraz Włoch, ewentualnie Belgii. 
Najmocniejszymi państwami strefy euro okazały się być: Luksemburg, Irlandia, 
Holandia i Hiszpania, tak więc z krajów grupy PIGS najmniej zagrożona jest po-
zycja Hiszpanii.
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Summaries

Piotr Adamczewski

Challenges for e-Logistics during an Economic Crisis

The paper discusses the principal challenges facing logistics management at a time of 
economic crisis. The primary focus falls on e-logistics as a modern formula and an organi-
zational and information technology framework for the operations of business organiza-
tions in the information society era. The main evolution trends, observable in Poland’s as 
well as in other countries’ economies, have been pointed out. 

Maciej Banasik

The Impact of the Greece Crisis on the Continued Operation and Prospective 
Enlargement of the Euro Area 

The introduction of the single European currency – the euro – marked one of piv-
otal points in the history of the European Union. At the moment, the Euro zone includes  
16 countries. The adoption of the euro by a given country depends on a number of factors 
including fulfillment of the so called convergence criteria. These comprise fiscal criteria 
imposing constraints on the level of budget deficit and public debt relative to GDP. The 
Greece debt crisis has therefore undermined the very foundations of the Economic and 
Monetary Union. As at the end of 2009, the Greek deficit equaled 13.6%, and the public 
debt – 115.5% of GDP. A number of steps were taken to counteract the imminent disaster. 
Greece was offered generous financial assistance worth €110 bn that can be used over 
a number of years. A permanent emergency mechanism was set up to rescue Euro zone 
states in case of emergency. The EU is vitally interested in overcoming the crisis. The 
benefits of the single currency hinge on the condition of public finances in all of the EMU 
member countries. The paper attempts to deliver an account of the origins and history of 
the Greece debt crisis as well as to describe the countermeasures taken and their effects 
on the Euro zone. 
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Krystyna Barczyk

Financial Risk Management during the Financial Markets Downturn

The downturn in the financial markets which burst in the US financial sector in 2008 
and spread rapidly to European countries causing many companies worldwide – particu-
larly those highly exposed to derivative, debt and capital instruments – to suffer from 
dramatic fluctuations in the pricing of those instruments. Changes in the value of their 
financial assets have adversely affected their financial performance and financial liquid-
ity setting them, in extreme cases, on a path toward bankruptcy. Therefore, the question 
arises whether, in the future, hedging will continue to perform its role as a valid approach 
to financial risk management. The paper addresses the impact made on the financial per-
formance of companies by business transactions whose ultimate outcome is conditional 
on market factors, and discusses the different protections that companies can use to shield 
their earnings against excessive volatility. 

Alicja Bartuś

The Impact of Business Trends on the Economic Conditions for the Operation  
of the Auschwitz-Birkenau State Museum (2007−2009)

The paper discusses the economic conditions influencing the operation of the Aus-
chwitz-Birkenau State Museum in 2007 through 2009. The author highlights the rela-
tionships between Museum’s economic health and the economic trends in Poland and 
throughout Europe. 

Albeit a state-run institution, the Museum relies on government subsidies for less than 
50% of the funding it requires to be able to function. Since no entrance fee is charged, 
the Museum cannot derive any income from this source, even though it is visited by more 
than a million tourists every year. This compels its managers to maneuver between the 
need to pursue some business activity and the imperative to protect the unique character 
of the place.

Alicja Brodzka

The Impact of the Current Financial Crisis on the Competitive Position  
of Andorra and Monaco – the European Tax Havens 

For many years, Andorra and Monaco – two diminutive European principalities – 
have been attracting wealthy individuals, capitalizing on their geographical proximity to 
developed countries that maintain considerably higher tax burdens. Their consistent policy 
to not apply direct taxation, coupled with a high level of security and the ever expanding 
range of financial services offered, has made Andorra and Monaco major European off-
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shore centers that have a particularly strong appeal to individuals. The paper explores the 
impact of the ongoing financial crisis on the competitive position of these two territories 
and on their popularity with wealthy Europeans. 

Halina Buk

Creative Financial Reporting of Stock Companies under an Economic Crisis

The Polish accounting law allows alternative financial reporting standards to be used 
by stock companies. There exist major differences between Polish and international finan-
cial reporting standards concerning the contents of many basic components of the annual 
financial report. As a result, cases of manipulation and misrepresentation of asset value 
and financial figures are common throughout the calendar year (Polish stock companies 
are required to produce simplified quarterly financial reports) as well as at the end of  
a reporting period. For these reasons, an ongoing debate involving many international bodies 
made up of both architects of accounting standards and users of financial reports, has been 
trying to prescribe relevant changes to financial reporting regulations. It could be hypo- 
thesized that we will not able to learn the whole truth about the financial standing of busi-
nesses as long as creative accounting can be lawfully practiced; in fact, such practices may 
even have contributed to the current economic crisis.

The paper indicates the key instruments of creative financial reporting and delivers 
striking examples of largely discrepant financial results reported by selected stock com-
panies at brief intervals.

Janusz Cichy

Bank Stress Tests and Their Role in Restoring  
the Confidence of Financial Markets 

It is commonly believed that banks were the originators of the recent financial crisis, 
yet it is clear at the same time that the crisis caused them enormous losses. As a direct 
consequence, many of them went bankrupt or had to be rescued e.g. through generous in-
jections of public money. In the case of banks, any financial difficulties bear immediately 
on the confidence of investors and customers. Therefore, regulators in the US and in Eu-
rope have designed tests which entail exposure to extreme conditions in order to examine  
a bank’s vulnerability to a number of adverse macro-economic factors and developments. 
It is hoped that such tests will reveal a bank’s true capital strength and thus help restore the 
confidence of financial markets.

The paper aims to present the key concepts on which commercial bank stress tests are 
based and to assess the importance that positive test results may have for investors and 
bank customers.
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Anna Figna

EU Banks at a Time of Economic Slowdown

Financial markets throughout the world were affected by the eruption and the quick 
advances of the global financial crisis. Particularly banks have had to cope with new and 
difficult market conditions. The banking industry landscape has been transforming. Some 
banks have discontinued operation and vanished from the international finance stage, 
while some others have become state-owned. At the national as well as international level, 
steps have been instituted aiming to implement more stringent banking regulations, to 
increase capacity for government intervention in the activities of banks and to strengthen 
their equity capital. The paper seeks to identify the trend of change in the European bank-
ing sector. 

Joanna Gąska

Relative Positions of the EU Single-Currency Area Countries in the Context  
of the Financial Crisis

Entry into an optimum currency area (OCA) entails coordination of business cycles 
and harmonization of the economies involved. Member countries of a monetary union 
pursue a common monetary policy while fiscal policy remains an instrument that indi-
vidual states can use to stabilize their economies. This arrangement stems from the need 
to maintain healthy state budgets. The gradual loosening of budgetary discipline by some 
countries led to the so called Greece debt crisis. The paper endeavors to establish the posi-
tion and evaluate the economic condition of selected EU countries in the context of the 
escalating financial crisis, using a set of macro-economic and fiscal indicators. 

Marcin Jałowiecki

Changes in Government Bonds Markets in 2009/2010

The paper delineates the changes that took place in the government bonds market in 
2009 and at the beginning of 2010. The author discusses the factors affecting the global 
bonds market and the transformations it underwent as a result of the ongoing financial 
crisis. A description of the international market is followed by descriptions of specific 
leading markets. The paper characterizes the current market trends, at the same time in-
dicating changes occurring in local markets in different countries. A detailed treatment of 
the European, American and Asian market is offered.
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Agnieszka Janeta

The Likely Effects of Poland’s Prospective Entry into the Euro Area  
on the Condition of Businesses in the Context of the Current Economic Crisis 

Adopting the single European currency would close an important stage in the process 
of Poland’s integration with the European community. It seems that, in the long run, this 
move should bring more benefits than costs. The ongoing current crisis may, however, 
effectively compromise the country’s, as well as individual economic actors’, ability to 
embrace benefits arising from the adoption of the single currency, or even incur additional 
expenses. The paper tries to investigate the predictable consequences of Poland’s entry 
into the Euro zone for domestic businesses, considering the impact of the current eco-
nomic slump on the accession process.

Radosław Jeż

Economic Policy Tools Addressing Income Distribution in Society 

The paper seeks to describe the role of the state within the societal income distribution 
mechanism. The discussion covers the theoretical aspects of unequal income distribu-
tion in national economies. 20th century economics was not able to propose an appropri-
ate model of state and government. Welfare economics highlighted the deficiencies of 
the market that accounted for the failure to achieve Pareto optimal resource allocation. 
Economic inefficiencies made state intervention appear necessary, even though state-con-
trolled resource allocation was initially perceived as nothing but an inferior alternative 
to market-driven allocation. As time went by, however, the argument for a greater role of 
the state grew stronger and was particularly reinforced by Keynesism, which advocated 
government intervention at the macro-economic level. Keynesian theory called for full 
employment and for concentrating effort on stabilizing the economy as a whole. Yet that 
belief in the power of state institutions stemmed chiefly from the observation of market 
mechanisms whose explanation was unsupported by convincing theoretical and empirical 
evidence.

The debate on the economic role of the state encompasses disputes over the structure 
of Poland’s economy, whose form has been evolving since the outset of the political trans-
formation process. The existing laws and regulations determine the social outcomes of 
individual activity and delineate the institutional framework for the state’s economic do-
main. Institutions are founded primarily by the state, which thus uses the available instru-
ments to influence potential outcomes of business activity. Therefore, in countries such 
as Poland governments are expected to pursue a socially acceptable and well-balanced 
income distribution policy, including basic social assurances and guided by normative 
considerations as well as by commitment to efficiency. The role of the state should be 
limited to the protection of the common good while making efforts to reduce excessive 
disproportions in income distribution, i.e. aiming at “distributive efficiency”.
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Paweł Kawa

The Effects of Financial Market Liberalization on Economic Growth Dynamics  
and an Economy’s Crisis-Vulnerability

The consequences of liberalizing the financial sector have been addressed by a num-
ber of theoretical investigations and empirical studies, the thrust of which has focused on 
two dimensions. While literature on financial crises will attempt to answer the question of 
whether liberalization does or does not make it more likely for such a crisis to occur, an-
other strand of research, which is dedicated to the study of economic growth, concentrates 
on the effects of liberalization on an economy’s long-term dynamics. Existing research 
invites the following propositions: 

 –  financial liberalization has a positive effect on long-term economic prospects  
(a direct effect) by increasing the growth rate,

 –  liberalization increases the probability of twin crises (concurring bank and curren-
cy crises),

 –  crises incur costs in terms of reduced production dynamics (an indirect effect  
of liberalization),

 –  the net effect of liberalization is positive as the benefits of economic growth have  
so far definitely outweighed the costs of potential crises. 

Oto Košík, Peter Poliak

The Sales of Bankassurance Products in the Context of the Financial Crisis  
and Advancing Globalization

The insurance market in the Slovak Republic is not immune to the progress of glo-
balization, which is manifest in liberalization, widening deployment of information tech-
nology, global competition, company mergers, or the emergence of bankassurance. The 
paper provides an insight into how the economic crisis of 2008 affected the sales of key 
insurance products. The discussion is focused on those life and non-life insurance prod-
ucts which constitute the core of the bankassurance market. The analysis is carried out in 
the context of the financial crisis and advancing globalization.

Kazimiera Kotra

Regulatory Changes to the Legal and Social Framework of the Labor Market 
Introduced by Germany’s Government during the Economic Crisis

Discussions over questions such as “how we can avoid another crisis” have demon-
strated that politicians, economists and researchers hold diverse views on the origins and 
drivers of the current economic crisis as well as on its upshot and on remedies to it.

In a globalized world, domestic markets of all countries keep interacting with one an-
other, be it a market for a product, a labor market or a financial market. Thus the aftermath 
of the US crisis could be felt in the EU countries as well.
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The leadership role that Germany plays in the EU attracts attention to this country’s 
efforts at minimizing the consequences of the crisis affecting small businesses and con-
sumers. The paper sets out to show how legal and social regulations can be used to that 
effect and what economic and social benefits they actually yield.

For a number of years, Germany and France have been seen as the “draught horses” of 
the EU. This brings much attention to Germany’s position on the labor market. The paper fo-
cuses on initiatives deployed by the German government to counteract the repercussions of 
the crisis through regulatory changes to the legal and social framework of the labor market.

The job market is comprised of legions of employees who have been severely stricken 
by the crisis. Germany’s government undertook to minimize the consequences that af-
fected, in the first place, end consumers and small businesses. It should be contemplated, 
therefore, what lessons can be learned from German experiences and how they can be 
applied to Poland’s economy.

Jacek M. Kowalski

Domestic Money Market Funds during the Credit Crunch

In May 2010, the Committee for European Securities Regulators (CESR) proposed a 
two-tiered system of money market funds, with a distinction into Short-Term Money Mar-
ket Funds and Money Market Funds to eliminate the confusion surrounding the use of the 
term “money market fund”. A common definition, including a conception of risk measure 
(with no benchmark), has to provide a more profound understanding of the distinction 
between funds which operate in a very restricted fashion (fundusze rynku pieniężnego) and 
those which follow an enhanced approach (fundusze pieniężne lub gotówkowe). The main 
goal of this paper is to clarify the implications of investing in the Polish money market 
funds, on the basis of the CESR’s synthetic risk and reward indicator.

Sabina Krawczyk

Transmission Channels for the Global Economic Crunch across  
the Foreign Direct Investment Market 

The paper strives to identify and indicate transmission channels through which the 
current economic crisis influences foreign direct investment (FDI). The following propo-
sitions are presented: 

 – there are a number of transmission channels through which the current economic 
crisis propagates, to the effect that instabilities in the international financial and economic 
system will affect foreign direct investment,

 – the transmission channels through which the current economic crisis is spreading 
and affecting foreign direct investment make up a network of relations, 

 – the worldwide economic crisis has led to a global decline in FDI inflow.
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Jarosław Mielcarek

The Applicability of Keynesian Policy in Poland’s Economy  
under Increasing Public Debt

When most EU member countries, including Poland, are running budget deficits 
above the 3% (of GDP) ceiling, and many of them have also breached the 60% ceiling for 
the debt-to-GDP ratio, one could ask if it is still possible to pursue Keynesian economic 
policy which advises to stimulate economies by increasing state budget deficit and public 
debt. The paper specifies a formula for establishing the marginal propensity to consume 
for which the GDP growth rate attributable to increased government expenditure equals 
the growth of public debt, which means that the proportion of public debt in GDP stops 
growing. In both 2009 and 2010 the marginal propensity to consume in Poland did fulfill 
this condition. Keynesian economic policy could, therefore, have been applied in Poland 
in that period. 

Tadeusz Miruszewski

The European Central Bank’s Monetary Policy Facing the Fiscal  
and Budgetary Instability of Euro Zone Economies after 2008 

The global tremors following the crisis in financial markets have significantly modi-
fied the conditions and procedures for maintaining financial stability in the Euro area. 
The thrust of stabilizing intervention is targeted at supporting the liquidity of the money 
market through refinancing operations, which are among the main instruments of mon-
etary policy. At the same time, financial stability measures involve new regulations and 
procedures in monitoring the transformation of crisis impulses and managing disturbances 
generated by international financial markets.

The plunge in inflation rates observed in the first months of 2009 has been analyzed 
from the viewpoint of the so called base effect, since the pace of prior increases in the 
prices of foods and resources (notably petroleum) far exceeded the annual HICP levels. 
As far monetary policy is concerned, brief price fluctuations and inflation volatilities stem-
ming from the base effect are not of critical importance, because the monetary policy of 
the European Central Bank (ECB) adopts a medium-term perspective, thus trying to re-
duce the impact of such fluctuations on long-term inflationary expectations.

A persistent and severe disequilibrium in the public finances of a number of EMU 
member countries, coupled with re-activation of traditional inflationary impulses (base 
effect, supply shocks produced by increases in the prices of primary commodities in world 
markets), constrained the ECB’s ability to withdraw from the stabilizing regulations and 
instruments implemented on the outbreak of the second stage of the 2008 crisis. An exit 
strategy, or a reversion to traditional objectives and instruments of monetary policy, would 
be possible as a result of concentrating efforts on restoring balance in public finances and 
under new rules for systemic risk management.
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Andrzej Paczoski

The Impact of the Financial Crisis on the Operations of Special Economic Zones 
(Local Business Environment Impacts) 

The economic crisis was caused by several negative phenomena and has had a marked 
impact on regional and local economies. The key adverse factors arising from the crisis 
include: declining business activity, bankruptcies, diminishing investments (specifically 
greenfield investments), a decrease in regional and local budget revenues from taxes and 
from central government subsidies. The effects of the crisis are epitomized by a reduction 
of scheduled development projects in Polish special economic zones (relative to 2007). 
These negative effects may be overcome through a combination of measures based on 
relevant regional development concepts. 

Jadwiga Pośpiech

Difficulties in the Real Estate Market Stemming  
from the Current Economic Crisis

The current economic crisis, stemming from financial market istabilities and tight-
ening credit policies of banks, has caused a downturn in the real estate market and the 
construction sector.

The issue is illustrated by the example of the housing property market. The discussion 
covers both the primary and secondary market during the period 2007−2010, with a spe-
cial focus on the Upper-Silesian conurbation (Katowice and the surrounding towns) and 
its specific features. In depicting the condition of the housing market, both demographic 
and economic factors are considered.

With banks tightening their credit assessment criteria for developer loans, some prop-
erty development businesses have been forced to abandon their investment plans or even 
wind up ongoing projects, while others face difficulties servicing their existing debts. The 
more stringent credit policies also bear on individual customers, who experience problems 
with their credit capacity and find it hard to sustain the high costs of credit.

Given the above, remedies aimed at improving the condition of Katowice’s real prop-
erty market should be contemplated.

Sławomir Smyczek

Changes in the Market Behavior of Households Triggered  
by the Financial Crisis

Changes occurring in markets as a consequence of the global financial crisis do not 
leave the behavior of households intact, but force consumers to take a number of adap-
tive steps. Bearing in mind the fact that scientific and journalistic literature focuses on 
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the influence of the financial crisis on business activities, and a number of studies meas-
ure its influence on the economic situation of consumers and job losses, the author of 
the paper concentrates on determining the influence of the financial crisis on changes in 
consumer decisions in the market and in the household. These changes are of either pas-
sive and proactive character. Passive behavior involves adjusting the needs to the level of 
resources owned and satisfying only basic needs. Proactive behavior, related to the ability 
of consumers to adapt to changes, may, on the other hand, be observed inside and outside 
the household. Consumer behavior inside the household involves rationalizing the use of 
material resources. Consumers may also change their behavior in the market. They tend 
to buy cheaper products, and take advantage of seasonal price reductions as well as all 
forms of sales promotions. Changes in behavior may also be associated with the pursuit of 
additional funds for consumption through increased activity in the labor market or by tak-
ing out loans to buy particular products. Hardly ever do consumers in any country sell off 
household assets. It is also possible to identify three types of consumer behavior triggered 
by the financial crisis, i.e. irresponsible, wise, and conservative ones. 

Adam Sojda

The Financial Crisis in Numbers

The paper is dedicated to presenting the financial crisis in numerical terms by bringing 
together key economic indicators and descriptors taken down before and during the crisis. 
The paper indicates the groups of countries, economies and businesses that performed in 
a similar manner in different periods, and draws attention to the impact that the crisis has 
had on some stock exchange indexes and the market value of several well-known com-
panies. All the figures are shown against corresponding values describing the course that 
the crisis has taken in Poland. An attempt is also made to address the most pertinent and 
frequently asked question, particularly at early stages of the crisis, concerning when the 
crisis can be expected to end and in which areas it can be said to have already finished. The 
author has not employed other than publicly available data.

Jolanta Stacharska-Targosz, Monika Mikulska

The Prospects of Poland’s Euro Area Entry 
in the Context of the Ongoing Crisis 

Poland’s prospective accession into the Economic and Monetary Union, regarded in 
two different time frames, brings a number of unquestionable benefits in the long run, 
promising a “safe haven”, but in the short-term involves the need to sustain certain costs, 
since a weaker currency tends to give an economy a boost. As a result, the issue of Po-
land’s entry into the Euro area raises doubts and controversies both in political circles and 
in society at large. Therefore, before the single currency is adopted and before we are able 
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to feel at home in a totally different reality, a broad information campaign should be run 
to familiarize the population with all details of the process whereby the euro replaces the 
zloty. 

The paper presents the findings of a questionnaire survey conducted in a group of 
a hundred Polish citizens and focusing on their attitude toward the prospect of the zlo-
ty going out of circulation and being replaced by the euro. The survey findings convey  
a rather positive assessment of the projected move. The respondents were mostly willing 
to embrace a common European monetary policy in lieu of a Polish independent one, 
which in their opinion should bring more benefits than threats, while the actual outcomes 
of the euro introduction process cannot be evaluated until several years after its comple-
tion.

Łukasz Szewczyk

Central Banks in Islamic Countries and Their Response to the Financial Crisis

The financial crisis, whose origins date back to 2007, began in the United States but 
soon reached to other countries and took on a global character. 

The paper offers a discussion of the impact that the crisis has had on decisions taken 
by central banks in Islamic countries. The unique features of the financial sector in these 
countries, notably the subjection of banking activities to the law of the Koran, should keep 
these countries’ banks from engaging in risky operations to an extent conventional banks 
will. In addition, the author emphasizes the substantial growth of financial transactions 
that has taken place in Islamic countries over the last several decades and increased the 
role of Islamic banks in the global economy.

The paper sets out to investigate the effects that the financial crisis has had on Islamic 
banking and to present the instruments that central banks in selected Islamic countries can 
apply in an effort to stabilize the banking industry in crisis situations. 

Radosław Targosz

The Impact of the Global Economic Crisis  
on Polish Tour Operators

Travel agencies are the venues that potential customers looking for an interesting 
holiday offer are most likely to visit. The paper discusses the effect that the ongoing global 
economic crisis has had on the operations of tourist businesses. Attention is also brought 
to other socio-economic aspects and climatic factors that bear on the day-to-day running 
of agencies and therefore focus the interest of the tourist industry. In addition, the author 
attempts to describe the impact that the amendments made to the Act on Tourism Services 
in 2010 may have on the activities of tour operators and travel agents as well as on the 
safety of prospective buyers of tourist services.
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Artur Walasik

The Effectiveness of Institutional Constraints on the Level and Structure  
of Public Debt in Poland 

Government and municipal bonds represent an important element of today’s financial 
markets. State and local governments’ propensity to financing public projects through se-
curities issues is influenced by a number of distinctive factors. The paper seeks to identify 
restrictions imposed by relevant laws and regulations on the level and structure of debt 
carried by State Treasury, local governments and other entities in the public finance sector. 

Łukasz Wawrowski

Feminist Economics and Its Position on the Current Economic Crisis

The paper aims to introduce the reader to what has been termed as feminist economics 
but has hardly established a presence in Polish scientific discourse. By revealing the na-
ture of this discipline the author seeks to demonstrate how this approach can contribute to 
the study of the current economic crisis, which should be, after all, perceived as a central 
research problem for present-day economics. The discussion is concluded with thoughts 
on the question of what feminist economics can actually offer and why we might need it.  

Elżbieta Wawrzyniak

A Business Survival Strategy at a Time of Crisis

The paper undertakes to isolate a set of activities classifiable as a survival strategy, 
and resolves it by building a business behaviors matrix composed of tools that permit 
instant prediction (a SWOT analysis) and quantification (a sensitivity analysis) of im-
minent changes. Next, the Balanced Scorecard approach is applied in implementing and 
monitoring the execution of corrective steps based on the information derived from the 
matrix. A combination of the theory of constraints with Excel’s Solver is proposed by way 
of support for the analysis of relationships between financial performance and the goals set 
across specific perspectives. To help rationalize cost management, an activity-based cost 
calculus was appended to the Balanced Scorecard concept.
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Ireneusz Wieczorek 

Small Businesses in the Face of the Financial Crisis

The paper discusses the impact that the 2008‒2009 crisis had on Polish small and 
medium-sized businesses. In doing so, it proposes a new classification of business enter-
prises based on the provisions of relevant laws. Most attention is given to unique aspects 
of the current crisis as well as to how it could be fended off. The subsequent analysis 
of selected (results of) SME operations during the crisis relies on data concerning the 
Upper-Silesian conurbation. It leads to the conclusion that SME contribution to national 
economy is more visible when considered in global terms rather than in individual or 
mezzo-economic terms. 

Alicja Winnicka-Wejs

Demand for Human Capital Specialists during a Market Slump

The paper describes presents the current condition of the job market for HR profes-
sionals. Furthermore, it describes challenges – key tasks facing personnel departments 
during the economic slowdown relating to e.g. employment restructuring or cost optimi-
zation. 

The research methods applied in the paper include literature search and an analysis of 
reports published by the Central Statistical Office (GUS), the Polish Ministry of Labor and 
Social Policy (MPiPS) and relevant industry organizations. 

Anna Wziątek-Staśko

A Woman-Friendly Crisis – Public Order Institutions Facing the Problem  
of Gender and Its Role in the Contemporary Job Market 

As the surrounding reality keeps changing and the business world never stops evol- 
ving, so does the perception of gender in the workplace – both in Poland and worldwide. 
Demands that contemporary businesses be no longer viewed through the prism of deep-
rooted but utterly obsolete gender stereotypes are voiced more often than ever. The paper 
enlarges on how male and female roles are defined these days by public order institu-
tions, including the Border Guard, which continue to be seen (in accord with prevalent 
stereotypes) as “unwomanly” services. It also reflects on how progressive the modern job 
market has become and to what extent it is able to rise to upcoming challenges. 
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Emília Zimková

The Global Economic Crisis and the Experiences  
of Selected EMU Member States – Lessons to Learn

The global economic crisis has brought to light the divergence in economic perfor-
mance of the European Monetary Union (EMU) member states. The paper is focused on 
the so called “peripheral member states” of the EMU (Portugal, Ireland, Italy, Greece, 
Spain), which are experiencing problems with public finance, high inflation rates and cur-
rent account deficits. An analysis of benefits and losses, opportunities and threats may 
bring good lessons to other EMU member states as well as to the countries that plan to 
enter the Euro area.

Joanna Żabińska

The Impact of the Current Economic Crisis on the Nature and Evolution Trends  
of the Global Financial System

The financial crisis, which commenced with the collapse of the local property market 
in the US and spread like wildfire to overwhelm almost the entire financial system, caused 
the greatest recession since World War II. The bankruptcy of Lehmann Brothers was re-
garded by many as the pivotal point which ultimately unveiled loopholes in regulations, 
inadequate supervision, and faulty risk management. 

The depth and the global reach of the financial crisis helped politicians, economists 
and bankers understand the need to introduce reforms to the world’s financial system that 
would embrace the globalization process and its upshot, such as e.g. an accelerated con-
tagion effect: due to close links and interdependencies between markets, instruments and 
financial institutions, crisis impulses can advance rapidly and, in an instant, destabilize  
a substantial portion of the global financial system. 

The paper summarizes the known weaknesses of the existing financial system, at the 
micro- as well as macro-level, and describes the regulatory proposals by G20 countries, 
the Basel Committee and the Financial Stability Board addressing prudential procedures, 
supervision and systemic risk. Special attention is devoted to the operations of large banks 
and their far-reaching consequences. Ultimately, a position is taken vis-á-vis the financi-
ers’ long embedded belief that large banks cannot collapse because they are “too big to 
fall, too systemic to fail”.
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