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WSTĘP

Globalizacja jest procesem coraz wyraźniej oddziałującym na gospodarkę 
i życie społeczne. Jak silne powiązania ona wywołuje, unaocznił obecny kryzys 
gospodarki światowej. Teoria ekonomii i innych nauk odniesie się z pewnością 
do przyczyn i następstw tego światowego „tąpnięcia”, ale wielu ekonomistów 
zapowiada, że zasadniczo zmieni on dotychczasowe relacje gospodarcze i spo-
łeczne.

Zjawiska kryzysowe są zawsze interesującym obszarem badań dla nauki. 
I tak stało się w przypadku tej publikacji. Młodzi naukowcy, doktoranci z róż-
nych ośrodków akademickich w Polsce, podjęli próbę ustosunkowania się 
do światowego kryzysu końca pierwszej dekady XXI w., tuż po jego wybuchu. 
Wyniki swoich badań i przemyśleń przedstawili w październiku 2009 r. w Szcze-
cinie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Młodzi ekonomiści 
wobec kryzysu”, przygotowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktoran-
tów Uniwersytetu Szczecińskiego. Owocem tej konferencji jest niniejsza publi-
kacja. Obejmuje ona 35 artykułów poświęconych, ogólnie ujmując, gospodarce, 
fi nansom i rynkowi pracy. Kryzys, jako temat wiążący wymienione obszary ba-
dań, nadaje tej publikacji charakter monografi i. Zróżnicowany zakres przedmio-
towy poszczególnych artykułów z jednej strony obrazuje to, jak wszechobecne 
są skutki zmian koniunktury gospodarczej, z drugiej zaś wskazuje na obszar za-
interesowań naukowych i badawczych młodych ekonomistów z Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. 
A za nimi stoją przecież konkretni naukowcy (promotorzy) i szkoły naukowego 
podejścia do analizy oraz oceny współczesnych zjawisk gospodarczych i spo-
łecznych. Ten czynnik należy także zauważyć, oceniając wartość naukową i po-
znawczą tej publikacji.

Elżbieta Załoga
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MARCIN BĘDZIESZAK*

DOCHODY GMIN 
W SYTUACJI KRYZYSU GOSPODARCZEGO 

Wprowadzenie

Obecna sytuacja gospodarcza i jej negatywny wymiar dotknęły najpierw 
rynków fi nansowych, w dalszej kolejności przedsiębiorstw i osób fi zycznych; 
aktualnie okazuje się, że także podmioty sektora fi nansów publicznych będą mu-
siały sprostać mniejszym dochodom lub przychodom, w zależności od rodzaju 
funduszu publicznego. Mimo że Polska jest krajem, który w pierwszym kwartale 
2009 r. zanotował najwyższy wzrost KPB wśród krajów Unii Europejskiej1, skut-
ki spowolnienia widoczne będą przede wszystkim w budżecie państwa, budże-
tach jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Celem artykułu jest określenie potencjalnych źródeł dochodów gmin, któ-
rych osiągnięcie może być w znacznym stopniu zależne od koniunktury gospo-
darczej. 

* Marcin Będzieszak – mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
Uniwersytet Szczeciński.

1 PKB wzrósł powyżej oczekiwań, „Gazeta Prawna”, 29.05.2009, http://biznes.gazetaprawna.pl/
artykuly/321389,pkb_wzrosl_powyzej_oczekiwan.html (7.07.2009); Polska odnotowała najwyż-
szy wzrost PKB w całej UE, tamże, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/321468,polska_odnoto-
wala_najwyzszy_wzrost_pkb_w_calej_ue.html (7.07.2009). 
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Kategorie dochodów gmin a wzrost gospodarczy

Konstytucja RP2 zawiera trzy ważne stwierdzenia dotyczące dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego, które będą istotne z punktu widzenia określenia 
wpływu pogorszenia się sytuacji gospodarczej na realizację dochodów:
− Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz 

subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167).
− Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podat-

ków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie (art. 168).
− Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach pub-

licznych odpowiednio do przypadających im zadań (art. 169).
Z punktu widzenia możliwości wpływania na realizację dochodów przez 

organy odpowiednich szczebli samorządu istotne są tylko dochody własne. Sub-
wencja ogólna z budżetu państwa dzielona jest na podstawie ściśle określonego 
algorytmu wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego3 oraz rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty w sprawie podzia-
łu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
– np. na rok 2009 przygotowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 20094. Dodat-
kowo w zakresie podziału subwencji wziąć trzeba pod uwagę rozporządzenie 
ministra właściwego ds. fi nansów publicznych o podziale części równoważącej 
subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz części regionalnej subwencji ogólnej 
dla województw. Istnieją zatem sztywne zasady określające, jaką sumę środków 
fi nansowych otrzymać powinna określona gmina z tytułu poszczególnych części 
subwencji ogólnej. W wypadku dotacji celowych z budżetu państwa także nie ist-
nieje element konstrukcyjny, dzięki któremu jednostka samorządu terytorialnego 
mogłaby wpływać na wysokość otrzymanych dotacji. 

W części pozycji stanowiących dochody własne jednostek samorządu tery-
torialnego istnieją również takie, na które nie mają wpływu odpowiednio: gmina, 
powiat lub województwo. W wypadku gmin wymienić należy w tym miejscu 
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn; w wy-

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
3 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1588.
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padku wszystkich szczebli samorządu będą to udziały w podatku dochodowym 
od osób fi zycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. 

Dochody własne gmin podzielić można na cztery grupy, z punktu widzenia 
potencjalnego wpływu niekorzystnej sytuacji gospodarczej na wysokość zreali-
zowanych dochodów:
1) podatki lokalne i część opłat lokalnych – w tym wypadku niższa realizacja 

wynikać może z dwóch sytuacji. Po pierwsze – z niższej ściągalności tych do-
chodów w sytuacji spowolnienia gospodarczego; jest to konsekwencja, której 
nie da się dokładnie oszacować. Po drugie – wynikać może ona z zamierzone-
go wykorzystania instrumentów wspierania przedsiębiorstw poprzez zmniej-
szanie obciążeń podatkowych w zakresie np. podatku od nieruchomości lub 
podatku od środków transportowych. Dochody te mają charakter stabilny. 
W grupie tej wystąpią, poza już wspomnianymi, podatek rolny i podatek leśny 
oraz opłaty: targowa, za użytkowanie wieczyste. Po trzecie – w zakresie tego 
typu dochodów gminy mogą stosować obniżenie wysokości stawek, zwolnie-
nia, umorzenie, co ostatecznie w obecnej sytuacji gospodarczej, w zależności 
od stosowanej wcześniej polityki dochodowej, może spowodować zastoso-
wanie np. maksymalnych stawek podatków lokalnych, w celu uzupełnienia 
dochodów, jeśli wcześniej stosowane były stawki niższe, lub, co jest mniej 
prawdopodobne, obniżenie tych stawek przy założeniu zwiększenia ściągal-
ności niższych podatków5; 

2) udziały w podatku dochodowym od osób fi zycznych i podatku dochodowym 
od osób prawnych. Na wysokość realizowanych z tego tytułu dochodów gmi-
na nie ma bezpośredniego wpływu, a wpływ pośredni ograniczony jest do 
stwarzania warunków rozwoju przedsiębiorstw. Wysokość tych dochodów 
jednak w bardzo dużym stopniu zależy do sytuacji gospodarczej kraju, regio-
nu, itd.; 

3) dochody o charakterze gospodarczym – wynikają z gospodarowania mająt-
kiem posiadanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tym wypad-
ku, podobnie jak w grupie pierwszej, możemy mieć do czynienia z niższą 
realizacją dochodów, wynikającą z przyczyn leżących po stronie jednostki sa-
morządu terytorialnego – określanie stawek najmu i dzierżawy majątku, ceny 
wywoławczej nieruchomości, lub nieleżących po stronie samorządu – proble-
my z regulacją czynszu dzierżawnego;

5 Założenie krzywej Laffera: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 
2005, s. 20–208.
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4) dochody nierytmiczne – dochody, które trudno jest zaplanować ze względu na 
ich nieregularność lub brak wpływu na wysokość realizowanych dochodów 
– darowizny, spadki, zapisy, odsetki za zwłokę, kary pieniężne, grzywny, po-
datek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata 
skarbowa, opłata od posiadania psów6. Do tej kategorii dochodów zaliczyć 
należy także dochody związane z szeroko pojętą pomocą funduszy międzyna-
rodowych lub zagranicznych (środki z funduszy strukturalnych UE i z Fundu-
szu Spójności, środki z Mechanizmu Norweskiego, z Mechanizmu Szwajcar-
skiego etc) oraz dochody z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Należy podkreślić, że wpływ sytuacji gospodarczej na wymienione dochody 
gmin będzie różny w różnych kategoriach gmin, tj. w sytuacji szybkiego wzro-
stu gospodarczego najwięcej zyskają gminy o charakterze miejskim, ze względu 
na relatywnie wysoki udział dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodo-
wych na poziomie 41% w roku 2008 oraz wysoki udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem na poziomie 65%. W gminach miejsko-wiejskich udział 
dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynosi już tylko 37%, a udział docho-
dów własnych w dochodach ogółem – 51%. W wypadku gmin wiejskich udziały 
te wynoszą odpowiednio 34% i 39%. Zjawisko to związane jest z „urynkowie-
niem budżetów” gmin7, czyli zjawiskiem silnego uzależniania dochodów budże-
tów samorządowych od dochodów podmiotów gospodarczych – osób fi zycznych 
i przedsiębiorstw. Skutkiem takiego postępowania jest – po pierwsze – znacz-
ne zróżnicowanie regionalne wysokości osiąganych dochodów samorządowych, 
a po drugie – zwiększanie siły fi nansowej tych samorządów, które mają charakter 
miejski8.

7 lipca 2009 r. Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, tj. zmniejszenia dochodów 
ogółem o 30 mld zł, wydatków o 21 mld zł, a w konsekwencji o zwiększeniu pla-
nowanego defi cytu o 9 mld zł9. Zmiany w zakresie dochodów dotyczyły przede 
wszystkim podatków:
− zmniejszenie planowanych wpływów z VAT o ok. 20 mld zł,
− zmniejszenie planowanych wpływów z akcyzy o ok. 6 mld zł,

6 Do końca 2007 r. – podatek od posiadania psów. 
7 Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja – oświata – studium porównawcze, red. 

T. Lubińska, Difi n, Warszawa 2005, s. 53. 
8 Szczegółowe badania w tym zakresie przedstawiono w pracach: Budżet państwa i samorzą-

dów... oraz T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na 
tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difi n, Warszawa 2007.

9 http://www.premier.gov.pl/s.php?doc=1923 (7.07.2009).
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− zmniejszenie planowanych wpływów z PIT o ok. 9 mld zł,
− zmniejszenie planowanych wpływów z CIT o ok. 7 mld zł.

Należałoby zatem oczekiwać także odpowiednich zmian w dochodach gmin 
(a także powiatów i województw). Trzeba jednak zauważyć, że system docho-
dów budżetu państwa różni się w sposób zasadniczy od systemu dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego. W pierwszym wypadku mamy do czynienia 
z dochodami silnie zależnymi od koniunktury gospodarczej – podatek VAT i ak-
cyza zależne od konsumpcji. W wypadku gmin system jest bardziej stabilny, gdyż 
jedynymi dochodami, których wysokość wiązać się będzie bezpośrednio z sytua-
cją gospodarczą, będą wpływy w z tytułu udziału w podatkach dochodowych. 

Wykonanie dochodów gmin w latach 2004–2009 a wzrost gospodarczy

Ze względu na porównywalności katalogu dochodów gmin okresem badaw-
czym są lata 2004–2009. W roku 2003 uchwalona została ustawa o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego10, która zastąpiła funkcjonującą od początku 
reformy samorządowej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 1999–200311. Drugą z wspomnianych ustaw uchwalono początkowo 
na lata 1999 i 2003, a później wielokrotnie nowelizowano. Ustawa z roku 2003 
wprowadziła jedną zasadniczą zmianę w katalogu dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego – zwiększyła mianowicie udziały samorządu we wpły-
wach z tytułu podatków dochodowych. W wypadku gmin zmiana ta polegała 
na podniesieniu wskaźnika udziału w podatku dochodowym od osób fi zycznych 
z 27,6% do 39,34% (docelowo, w roku 2009, wskaźnik ten wynosi 36,72%), 
a w wypadku podatku dochodowego od osób prawnych – z 5% do 6,71%. Z uwa-
gi na tę zmianę nie byłoby uzasadnione ukazywanie realizacji dochodów włas-
nych gmin w latach wcześniejszych. 

W latach 2004–2007 wzrost PKB wyniósł od 3,6% w 2005 r. do maksy-
malnie 6,6% w 2007 r. W tym samym czasie wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fi zycznych wzrastały w tempie od 14,7 do 26% rocznie. 
Jeśli chodzi o udział w podatku dochodowych od osób prawnych, wzrost był 
podobny i wynosił od 11 do 31%. W tym samym okresie wpływy gmin z tytułu 
najważniejszego podatku lokalnego – od nieruchomości – rosły w stosunkowo 

10 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

11 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 
1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
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stabilnym tempie 4–7% rocznie. W odniesieniu do pozostałych podatków lokal-
nych nie jest możliwe określenie stabilnej tendencji. Przeciętnie dochody własne, 
z wyłączeniem wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, wzrastają 
w tempie 7–15%. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Dynamika wykonanych dochodów własnych gmin w stosunku do roku poprzedniego
i wzrost PKB w latach 2004–2009 (w %)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Dochody własne ogółem, 
z tego:

14,0 14,7 9,9 15 6,0 7,6

podatek dochodowy od osób 
prawnych 77,6 11,0 13,3 31 –0,2 –8,9
podatek dochodowy od osób 
fi zycznych 36,3 14,7 17,5 26 4,4 1,9

Dochody własne ogółem, 
z wyjątkiem udziałów w PIT i CIT 5,9 14,8 6,7 10 7,0 11,3

podatek rolny 4,9 4,8 –16,2 15 32,0 0,9
podatek od nieruchomości 7,8 7,6 3,9 4 5,6 4,5
podatek leśny 0,2 15,2 10,8 4 8,7 1,9
podatek od środków transportowych 8,3 6,6 10,7 15 2,3 1,7
karty podatkowa –14,7 –10,9 –4,7 –3 –5,6 –3,0
podatek od spadków i darowizn 20,1 5,4 15,5 21 –13,0 –23,5
podatek od czynności cywilnopraw-
nych 6,5 8,7 29,7 60 –14,6 –17,6
wpływy z opłaty skarbowej 46,4 4,4 3,1 –6 1,5 2,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2,9 –11,5 4,5 11 2,8 –5,6
wpływy z opłaty targowej –3,5 –0,2 –4,8 1 2,8 –2,0
dochody z majątku 10,4 –1,8 26,0 34 12,0 33,2
pozostałe dochody –1,9 50,4 7,0 2 7,5 22,2

Wzrost PKB 5,3 3,6 6,2 6,6 4,8 –

* stosunek dochodów planowanych na rok 2009 do wykonanych w roku 2008.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin za lata 2003–
2009, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wy
sw=4&sub=sub5, projekty ustaw budżetowych na lata 2004–2009.

W roku 2008 widoczne są już pierwsze symptomy spowolnienia gospodar-
czego – wpływy z tytułu CIT spadają w niewielkim stopniu, by plan na 2009 r. 
zakładał spadek tych dochodów o 9% w stosunku do roku poprzedniego. W wy-
padku podatku dochodowego od osób fi zycznych widoczne jest spowolnienie 
wzrostu wpływów do odpowiednio 4,4% w 2008 r. i 1,9% w 2009 r., przy czym 
należy mieć na względzie to, iż wzrost na rok 2009 wynika z planu, który spo-
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rządzany był w większości wypadków w trzecim lub czwartym kwartale 2008 r., 
a zatem ostatecznie sytuacja może wyglądać inaczej. 

Lata 2008–2009 w zakresie dochodów własnych innych niż udziały w po-
datkach dochodowym pokazują, że nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 
lat ubiegłych, w których wzrost gospodarczy następował szybciej. Przeciętnie 
dochody te wzrosły w 2008 r. o 7% (podobnie jak w 2006 r.); planuje się, że 
w roku 2009 wzrosną o 11%. Nie jest także widoczna istotna zmiana w dynamice 
wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. 

Dane, które przedstawiono w tabeli 2, prezentują wykonanie planu docho-
dów własnych gmin w latach 2004–2009. Okres pierwszego kwartału roku bu-
dżetowego jest krytyczny, gdyż właśnie wtedy weryfi kowane są założenia, na 
podstawie których powstał plan, co doprowadzić może do ewentualnej noweli-
zacji uchwały budżetowej. Jak wspomniano wcześniej, dochody własne gmin, 
z wyłączeniem udziałów w podatkach dochodowych, są dochodami bardzo sta-
bilnymi, a co za tym idzie – łatwymi w planowaniu zarówno w skali całego roku 
budżetowego, jak i okresów krótszych, co wynika ze ściśle określonego harmo-
nogramu dokonywania płatności z tytułu podatków lokalnych – np. podatek od 
nieruchomości płacony jest przez osoby fi zyczne cztery razy w roku, tj. w marcu, 
maju, wrześniu i listopadzie, a przez osoby prawne – miesięcznie. Z tego powodu 
dane o wykonaniu tych dochodów w pierwszym kwartale 2009 r. nie różnią się 
w sposób zasadniczy od wykonania w latach ubiegłych. 

Co może być zaskakujące z punktu widzenia danych przedstawionych 
w tabeli 1, potwierdzających spowolnienie gospodarcze widoczne we wpływach 
z tytułu podatków dochodowych – pierwsze symptomy już w roku 2008 – nie 
jest widoczna niższa realizacja tych dochodów w pierwszym kwartale 2009 r. 
w stosunku do planu. Możliwe są dwa wytłumaczenia tego zjawiska. Mniejsze 
dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, wynikające ze spowolnie-
nia gospodarczego, zostały już uwzględnione w planie tych dochodów. Założenie 
to może być prawdziwe dla podatku dochodowego od osób prawnych, który ze 
swojej natury jest bardziej podatny na sytuację gospodarczą. Wydaje się jednak, 
że mniejsza dynamika dochodów w tytułu udziałów w PIT wynika z obniżenia 
do 1 stycznia 2009 r. stawek tego podatku. Brak symptomów spowolnienia we 
wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych wynika natomiast 
prawdopodobnie z konstrukcji tego podatku, a dokładnie – z rozliczania przede 
wszystkim w pierwszym kwartale roku 16 mln osób, tj. 86% podatników12. PIT 

12 Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fi zycznych za 2007 rok, Mi-
nisterstwo Finansów – Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2008, s. 6.
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rozliczyło się za rok 2007 z dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnoś-
cią gospodarczą (formularz PIT-37), a zatem w pierwszym kwartale realizowane 
były w urzędach podatkowych wpływy oraz wydatki związane z rokiem poprzed-
nim. 

Tabela 2 

Wykonanie planu dochodów własnych przez gminy w pierwszym kwartale 
w latach 2004–2009 (w %)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Razem dochody własne, 
z tego:

23,6 23,1 22,6 24,4 23,5 21,8

podatek dochodowy od osób 
prawnych 49,4 40,0 34,8 25,9 37,1 30,3
podatek dochodowy od osób 
fi zycznych 20,3 21,0 19,6 21,0 20,7 19,0

Dochody własne ogółem, 
z wyjątkiem udziałów w PIT i CIT

24,5 23,5 23,6 26,0 24,5 23,0

podatek rolny 28,3 28,9 30,0 31,6 30,9 31,8
podatek od nieruchomości 26,4 26,2 26,6 27,3 26,9 27,3
podatek leśny 29,5 31,0 31,3 30,7 31,1 31,1
podatek od środków transporto-
wych 41,3 41,2 43,0 45,7 44,5 42,2
karta podatkowa 13,9 13,9 15,3 16,4 15,4 15,7
podatek od spadków i darowizn 30,4 26,0 31,4 38,0 36,2 31,1
podatek od czynności cywilno-
prawnych 28,5 24,6 25,6 45,2 33,8 23,9
wpływy z opłaty skarbowej 22,6 28,2 22,4 26,1 23,9 18,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23,5 25,9 25,6 26,8 27,2 26,0
wpływy z opłaty targowej 16,8 16,7 15,0 18,0 18,4 16,4
dochody z majątku 20,5 17,8 20,0 23,6 19,3 13,9
pozostałe dochody 20,2 19,4 18,4 20,9 19,6 18,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin za lata 2003–
2009, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wy
sw=4&sub=sub5. 

Podsumowanie

Istnieje możliwość utraty przez gminy części dochodów ze względu na 
sytuację gospodarczą. Obecnie jest ona nie tylko hipotetyczna13, zwłaszcza że 
zmniejszone zostały plany realizacji dochodów z tytułu podatków dochodo-

13 Ł. Zalewski, Spadają dochody podatkowe gmin, „Gazeta Prawna”, 30.06.2009, s. 4.
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wych w budżecie państwa. Zmiana ta automatycznie wskazuje na odpowiednio 
mniejsze dochody gmin, powiatów i województw samorządowych. Nie należy 
oczekiwać, że zasadniczo niższa będzie realizacja dochodów innych niż udziały 
w podatkach dochodowych. W wypadku gmin zarówno dochody z tytułu podat-
ków lokalnych, jak i dochody o charakterze gospodarczym, takie jak z tytułu naj-
mu majątku gminnego, są dochodami stosunkowo stabilnymi, a co za tym idzie 
– w większym stopniu odpornymi na spowolnienie gospodarcze. 

W tej sytuacji gminy mają dwa możliwe rozwiązania, odnoszące się do tego, 
o czym nie wspominano w artykule, tj. do fi nansowania wydatków bez zwiększa-
nia uchwalonego wcześniej defi cytu w budżecie gminnym. Część gmin z pew-
nością będzie musiała zrezygnować z ambitnych programów inwestycyjnych 
lub odsunie ich realizację w czasie. W chwili obecnej bowiem przeprowadzanie 
racjonalizacji wydatków bieżących byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze 
względu na znaczny stopień sztywności tych wydatków. Po pierwsze, redukcja 
wydatków bieżących jest procesem i nie ma możliwości jej przeprowadzenia 
w zadawalającym stopniu w ciągu kilku miesięcy, możliwe jest natomiast nie-
rozpoczynanie inwestycji, które nadal są jedynie planami. Po drugie, w części 
gmin, jeśli nastąpi spadek wpływów z tytułu podatków dochodowych, może on 
zostać zrekompensowany przez ustalenie maksymalnych stawek podatków lokal-
nych. Rezygnacja z czasowego stosowania władztwa podatkowego przez gminy 
może się okazać sposobem uzupełnienia dochodów gmin. Skutki zastosowania 
władztwa podatkowego w skali całej Polski to ok. 2,4 mld zł w 2007 r., a w 2008 
– 2,8 mld zł, co stanowiło w 2007 r. 8,5% dochodów własnych przeciętnej gminy 
i 4,2% jej dochodów ogółem; w roku 2009 wartości te wynosiły odpowiednio: 
9% i 4,4%.

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie potencjalnych źródeł dochodów gmin, których wyko-
nanie może być w znacznym stopniu zależne od koniunktury gospodarczej. W artykule 
zaproponowano podział dochodów gmin w zależności od potencjalnego wpływu sytu-
acji gospodarczej na wysokość wpływów z ich w tytułu. W dalszej części przedstawiono 
analizę realizacji dochodów gmin obecnie oraz w latach ubiegłych pod kątem zależności 
wysokości wpływów od sytuacji gospodarczej, w szczególności uwzględniając wpływy 
z tytułu udziału w podatkach dochodowych.
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Summary

MUNICIPALITIES’ REVENUES IN A STATE OF ECONOMIC CRISIS

The aim of the article is to defi ne potential municipalities’ incomes that can be 
dependent on economic situation. The article contains proposal of municipal incomes
classifi cation according to potential impact of economic situation on amount of revenues. 
Then, an analysis of municipal revenues execution now and some year earlier – a relation 
between revenues and economic situation, particularly – revenues from income taxes.
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UELASTYCZNIENIE RYNKU PRACY 
JAKO REMEDIUM NA KRYZYS GOSPODARCZY

W ostatnich kilkunastu miesiącach słowa „kryzys fi nansowy”, „recesja”, 
„spowolnienie gospodarcze” zostały wypowiedziane w niemal wszystkich języ-
kach świata. Od jesieni 2008 r. pogorszenie koniunktury gospodarczej zaczęło 
być odczuwalne również w naszym kraju. Skutki spowolnienia ekonomiczne-
go najbardziej widoczne stały się w obszarze przedsiębiorczości i zatrudnienia. 
Przedsiębiorstwa, chcąc zapobiec skutkom spadku produkcji i zamówień, zaczę-
ły ograniczyć koszty działalności, obniżając nakłady na rozwój i modernizację 
czy redukując zatrudnienie. Fala zwolnień grupowych ruszyła już we wrześniu 
2008 r., gdy 236 zakładów zgłosiło do urzędów pracy informację o wypowiedze-
niu umów o pracę 15,6 tys. osób. O utrzymującej się negatywnej tendencji może 
świadczyć fakt, że w marcu 2009 r. już 437 przedsiębiorstw ogłosiło zwolnienie 
21,2 tys. osób. Znajduje to swoje odbicie w stopie bezrobocia, która w marcu 
2009 r. wyniosła 8,3%, a natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analo-
gicznym okresem poprzedniego roku o 0,2 punkta procentowego, w stosunku zaś 
do poprzedniego kwartału zwiększyło się o 1,6 punkta procentowego1. Nie są to 
najgorsze dane na tle całej Unii Europejskiej, gdzie ogólna stopa bezrobocia wy-
nosiła 8,9%, jednak prognozy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mówią, 
że pod koniec tego roku 11–12% Polaków pozostanie bez pracy. Niepokojące 

* Beata Block – mgr, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach.

1 GUS Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL_pw_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_1kw_2009.pdf (lipiec 2009).
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założenia dotyczą również wzrostu płac, które w bieżącym roku mają wzrastać 
wolniej – z ponad 10% do 4,5%, co niewątpliwie zaowocuje zmniejszeniem kon-
sumpcji, opartej przede wszystkim na funduszu płac, pociągając za sobą dalszy 
spadek zatrudnienia i pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Obawiając się tych 
skutków, Konfederacja Pracodawców Polskich wzywa do niezwłocznego podję-
cia działań w celu uelastycznienia polskiego rynku pracy, poprzez liberalizację 
przepisów kodeksu pracy oraz upowszechnienie elastycznych form zatrudnie-
nia i organizacji czasu pracy, co według pracodawców ułatwiłoby im utrzymanie 
obecnego poziomu zatrudnienia oraz zatrzymanie wykwalifi kowanych i prze-
szkolonych pracowników. 

Pojęcie elastyczności rynku pracy pojawia się już od dawna w debatach 
ekonomicznych. W ekonomii neoklasycznej przeciwstawiano je sztywności ryn-
ku, utożsamianego ze sztywnymi płacami i brakiem mobilności siły roboczej2. 
Neoklasycy uważali, że brak równowagi na rynku pracy wynika z ograniczenia 
przepływu informacji oraz barier płynnego i uzależnionego od koniunktury do-
stosowania płac3. Jednak na popularności pojęcie to zyskało pod koniec XX w., 
gdy w krajach europejskich szukano sposobu na rosnące bezrobocie związane 
z kryzysami naftowymi. Właśnie w liberalizacji rynku pracy, zastosowaniu 
elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy upatrywano możliwość 
wyjścia z tej trudnej sytuacji.

Pojęcie elastyczności rynku pracy w ujęciu ogólnym oznacza jego zdolność 
do szybkiego przystosowania się do zmiennych warunków rynkowych4. Elastycz-
ny rynek pracy to rynek, który ma zdolność dostosowania popytu i podaży pracy 
do zmian zaistniałych w gospodarce. Elastyczność rynku pracy rozpatrywana jest 
w aspekcie mikro- i makroekonomicznym. W skali mikro obejmuje wszystkie 
możliwości dostosowania polityki zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa. 
Suma działań jednostek gospodarczych, działających w warunkach elastyczne-
go rynku pracy, pozwala osiągnąć elastyczność makroekonomiczną, mierzoną 
tempem i sposobem osiągnięcia równowagi na rynku pracy5. Podłoże mikroeko-
nomiczne akcentuje sposób, w jaki rynek pracy reaguje na stany okresowej nie-
równowagi, poprzez dostosowanie i zmiany w sferze płac oraz popytu na pracę 
i jej podaży. W tym ujęciu elastyczność jest przejawem relatywnie szybkich zmian 

2 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, s. 284.
3 A. Ziomek, Produkt krajowy a bezrobocie, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, 

s. 201.
4 E. Kwiatkowski, Bezrobocie..., s. 285.
5 A. Ziomek, Produkt krajowy..., s. 88.
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w wielkości i strukturze zatrudnienia, które niwelują zakłócenia w osiągnięciu 
krótkoterminowej równowagi na rynku pracy. Czynnikami determinującymi takie 
postrzeganie elastyczności na rynku pracy jest zdolność przystosowania się pod-
miotów gospodarczych (pracodawców i pracowników) do zmian zachodzących 
w gospodarce6. Podłoże makroekonomiczne elastyczności rynku pracy odnosi 
się do czynników o charakterze instytucjonalnym, zdeterminowanym przez bez-
robocie strukturalne. W tym spojrzeniu na elastyczność to wysokie zatrudnienie 
i niska stopa bezrobocia. Warunkiem umożliwiającym realizację elastyczności 
rynku pracy w ujęciu makroekonomicznym są zmiany przepisów dotyczących 
płac, czasu pracy i ochrony stosunków pracy. Obie przedstawione koncepcje 
elastycznego rynku pracy są ze sobą ściśle powiązane istotą defi niowania ela-
styczności poprzez deregulację. Deregulacja każdego rynku pracy zmierza do 
uelastycznienia tego rynku poprzez ograniczenie ingerencji państwa w jego funk-
cjonowanie i zwiększenie swobody przedsiębiorców w zakresie kształtowania 
zatrudnienia i płac oraz uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorców. 
Ma to umożliwić przystosowanie się zarówno pracodawców, jak i pracowników 
do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy i w gospodarce oraz stworzyć warun-
ki do obniżania kosztów pracy, wobec stale rosnącej konkurencji na rynku dóbr 
i usług7. Proces ten obejmuje różne elementy: system zabezpieczenia społecz-
nego, regulacje płacy minimalnej, ustawodawstwo dotyczące ochrony stosunku 
pracy, uprawnienia związków zawodowych8. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka podstawowych elementów ela-
styczności rynku pracy: 
− elastyczność zatrudnienia, 
− elastyczność czasu pracy,
− elastyczność płacy,
− elastyczność podaży pracy.

Elastyczność zatrudnienia, zwana również elastycznością numeryczną 
lub liczbową, oznacza zdolność dostosowania liczby zatrudnionych w przed-
siębiorstwie do zmiennych warunków ekonomicznych, wywołanych postępem 
technicznym i technologicznym oraz stworzonych przez politykę strukturalną 

6 Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wy-
daw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 42.

7 M. Jerzak, Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, „Materiały i Studia”, 
z. 176, 2004, s. 6.

8 Elastyczność polskiego rynku pracy, red. M. Boni, Zeszyt BRE-CASE, Warszawa 2004, s. 7.
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kraju9. Ograniczenia tej elastyczności mogą wynikać z przepisów regulujących 
nawiązywanie oraz rozwiązywanie stosunku pracy i z unormowań krępujących 
lub uniemożliwiających rozwój nietypowych form zatrudnienia10. Wyższa ela-
styczność zatrudnienia implikuje silniejszą wrażliwość liczby zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie na zmianę czynników determinujących popyt na pracę11. 
Duże znaczenie dla elastyczności zatrudnienia ma stopień rozwoju nietypo-
wych form zatrudnienia. Zarówno w polskim, jak i europejskim prawie pracy 
typowe zatrudnienie to świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę na czas 
nie określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostałe formy uważane są za 
nietypowe, niestandardowe lub szczególne. Wykorzystywane na polskim rynku 
pracy nietypowe formy zatrudnienia to przede wszystkim praca w niepełnym 
wymiarze, praca na czas określony, praca dorywcza lub sezonowa, od niedawna 
telepraca czy też praca w domu. Mało wykorzystywane jeszcze elastyczne formy 
zatrudnienia to: kontraktowanie pracy, czyli skoncentrowanie się na konkretnym 
zadaniu bez określenia limitu czasu pracy i miejsca jej wykonywania, dzielenie 
pracy (job sparing), polegające na zatrudnieniu dwóch lub więcej osób na stano-
wisku przewidzianym dla jednej osoby, ściśle związanym z konkretnym miej-
scem, np. sekretariat biura, czy realizacja programów rynku pracy prowadząca 
do zatrudnienia określonej liczy osób, zazwyczaj z określonego segmentu rynku 
pracy, na czas trwania danego programu. Coraz popularniejsze stają się takie nie-
standardowe formy zatrudnienia, jak samozatrudnienie czy leasing pracowniczy. 

Elastyczne formy zatrudnienia precyzyjnie dostosowują liczbę i rodzaj pra-
cowników do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania na pracę 
w zmieniających się warunkach gospodarczych, w tym również w okresie spad-
ku koniunktury gospodarczej czy kryzysu12. Zalety korzystania z terminowych 
umów o pracę w dobie kryzysu to przede wszystkim możliwość kształtowania 
nakładów pracy bez nawiązywania długookresowych zobowiązań oraz łatwość 
rozwiązywania tego typu umów bez kosztów związanych z wypłatą odpraw. 

Kolejnym elementem uelastycznienia rynku pracy jest elastyczność czasu 
pracy, będąca jedną z form elastyczności wewnętrznej, oznaczająca możliwość 

9 E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s. 94.
10 Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę. Aspekty prawne, w: Elastyczne formy zatrudnienia 

i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 48.
11 E. Kwiatkowski, Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w: Elastyczne formy 

zatrudnienia..., s. 20.
12 D. Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difi n, Warszawa 2006, 

s. 18.
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dostosowania czasu pracy do potrzeb pracodawcy przy danej liczbie zatrudnio-
nych13. 

Elastyczność czasu pracy rozumiana jest przeważnie jako indywidualizacja 
rozwiązań w zakresie kształtowania czasu pracy, polegająca na wprowadzeniu, 
zamiast jednego powszechnie obowiązującego modelu czasu pracy, wielu innych 
modeli dotyczących zarówno dziennego, tygodniowego oraz rocznego wymiaru 
czasu pracy, jak i jego rozkładu. Stosowanie różnych okresów rozliczeniowych 
czasu umożliwia lepsze dostosowanie się przedsiębiorstw do okresowych wahań 
zapotrzebowania na pracę, co pozwala uniknąć sytuacji okresowych zwolnień 
pracowników14. W literaturze przedmiotu podkreśla się kilka argumentów wska-
zujących na pozytywny wpływ uelastycznienia czasu pracy na sytuację na rynku 
pracy. Po pierwsze, dzięki dostosowaniu kosztów pracy przez zmianę czasu pracy 
można uniknąć zwolnień pracowników w sytuacji gorszej koniunktury na rynku 
pracy czy trudności ekonomicznych przedsiębiorstwa. Po drugie, skrócenie czasu 
pracy pozwala na dzielenie istniejącego wolumenu pracy pomiędzy większą licz-
bę pracowników. Po trzecie, elastyczny czas pracy pozwala podjąć pracę osobom, 
które zainteresowane są pracą według niestandardowego czasu pracy (np. młode 
matki)15. Elastyczny czas pracy jest pewną formą przystosowania przedsiębior-
stwa do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności w aspekcie 
kosztów pracy, wypłaty odpraw podczas dekoniunktury oraz wydatków związa-
nych z przyjęciami, gdy sytuacja na rynku pracy się poprawi16. 

Punktem wyjścia do wykorzystania elastycznych form czasu pracy winien 
być okres rozliczeniowy, a nie – jak obecnie – doba pracownicza; spowodowa-
łoby to uproszczenie przepisów, czyniąc je bardziej czytelnymi zarówno dla pra-
codawców, jak i dla pracowników. Na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy 
może mieć wpływ wprowadzenie instytucji tzw. indywidualnych kont czasu pra-
cy, funkcjonujących obecnie na niemieckim rynku pracy. Pracownik wyposażony 
w indywidualne konto czasu pracy, na którym kumulowane są godziny, w któ-
rych ze względu na brak produkcji nie świadczył pracy, choć otrzymywał „pełne” 
wynagrodzenie, wykorzystane zostaną w momencie zwiększonego zapotrzebo-
wania na pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy. Kolejną formą jest work 
sharing, polegający na tymczasowym ograniczeniu wymiaru czasu pracy pra-
cowników wraz z adekwatnym obniżeniem otrzymanego wynagrodzenia. Dzięki 

13 E. Kryńska, Dylematy..., s. 94.
14 W. Dymarczyk, Organizacja czasu pracy, w: Elastyczne formy zatrudnienia..., s. 178–179.
15 Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy..., s. 110–119.
16 E. Kwiatkowski, Bezrobocie..., s. 291.
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wprowadzeniu elastycznych form czasu pracy pracodawcy mogą optymalizować 
i obniżać koszty pracy, a pracownicy – zachować swoje posady. 

Kolejną rozpatrywaną kategorią jest elastyczność płacowa, czyli różnico-
wanie stawek wynagradzania za tę samą pracę w zależności od lokalizacji fi r-
my oraz stanu rynku pracy. Jest ona zapewne najtrudniejsza do zaakceptowania 
przez pracowników i reprezentujące ich związki zawodowe. W obecnym ustawo-
dawstwie istnieje już instytucja wypowiedzenia zmieniającego, umożliwiająca 
zmianę wielkości uposażenia pracownika. Dodatkowo w fi rmach, które nie są 
objęte układami zbiorowymi lub zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników, 
zawierane mogą być porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków 
pracy niż te wynikające z umów o pracę; ich zawarcie może uzasadniać jedynie 
trudna sytuacja fi nansowa fi rmy. Stopień elastyczności płac zależy od szeregu 
czynników, m.in. siły związków zawodowych, szczebla negocjacji i zawierania 
układów zbiorowych, strategii płacowych przedsiębiorstw, stopnia ingerencji 
państwa kształtowaniu płac, zwłaszcza w odniesieniu do płacy minimalnej. Do-
minuje pogląd, iż zawieranie układów zbiorowych na szczeblu przedsiębiorstwa 
sprzyja wzrostowi elastyczność płac, które stwarzają możliwość uwzględnienia 
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Natomiast wysoki stopień centraliza-
cji rokowań płacowych zmniejsza elastyczność płacową, gdyż nie uwzględnia 
warunków ekonomicznych poszczególnych przedsiębiorstw, zapewnia natomiast 
wysoką elastyczność płac względem rynku pracy17. Elastyczność płac obejmuje 
procesy dostosowawcze poziomu i rozpiętości wynagradzania odpowiednio do 
sytuacji panującej na rynku pracy. Przy wysokiej elastyczności płac w okresie 
trudności gospodarczych w pierwszej kolejności maleje tempo wzrostu cen płac 
lub następuje ich spadek, co zapobiega zwalnianiu pracowników18. 

Bardzo ważnym elementem elastycznego rynku pracy jest elastyczność po-
daży pracy, rozumiana zarówno w sensie wrażliwości rozmiarów podaży pracy 
na zmianę jej determinantów, np. stawek płac, jak i w sensie zdolności przysto-
sowawczej podaży pracy do zmieniającej się struktury popytu na pracę19. Drugi 
aspekt elastyczności podaży pracy określany jest w literaturze jako w kategoriach 
mobilności siły roboczej.

Mobilność zawodowa, kwalifi kacyjna i przestrzenna zasobów pracy oznacza 
zdolność osób aktywnych zawodowo do zmiany zawodu, kwalifi kacji, miejsca 
zatrudnienia czy miejsca zamieszkania, co ma zasadnicze znaczenie dla spraw-

17 Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy..., s. 97–110.
18 A. Ziomek, Produkt krajowy..., s. 208.
19 E . Kwiatkowski, Bezrobocie..., s. 291.
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nego funkcjonowania rynku pracy. Zwiększeniu tej elastyczności powinien towa-
rzyszyć elastyczny system edukacyjny, dostosowany do bieżących i przyszłych 
potrzeb rynku pracy. Powinien on się opierać na monitoringu zawodów defi cy-
towych i nadwyżkowych oraz na długofalowych prognozach popytu na pracę 
według zawodów i kwalifi kacji20. Stałe poszerzanie wiedzy i kompetencji pra-
cowników ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zwiększenia ich szans na utrzy-
manie zatrudnienia, lecz także dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 
fi rm, w których są zatrudnieni. Stymulowanie mobilności przestrzennej wymaga 
poprawy informacji o warunkach pracy i warunkach mieszkaniowych na terenie 
całego kraju, rozwoju rynku mieszkaniowego oraz zmniejszenia kosztów migra-
cji. Ważną rolę może tutaj odegrać państwo21. 

Rozwój nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy jest jednym 
z najważniejszych zjawisk, jakie zachodzą na europejskim rynku pracy. Rozwój 
tych niestandardowych form stosunku pracy nastąpił w latach 80. i 90. ubiegłego 
wieku, gdy spadek zatrudnienia i wzrost liczby bezrobotnych powodowały, że 
większość rządów krajów Europy w porozumieniu ze związkami zawodowymi 
uznała, iż zwiększenie elastyczności rynku pracy przyczyni się nie tylko do za-
chowania istniejących miejsc pracy, ale również do ich tworzenia. Wytyczne Unii 
Europejskiej w zakresie polityki zatrudnienia zachęcały kraje członkowskie do 
podejmowania inicjatyw i dialogu między partnerami społecznymi, tak aby – 
w drodze negocjacji na różnych szczeblach – zawierały porozumienia i wdrażały 
różnorodne formy zatrudnienia i czasu pracy.

Negocjacje dotyczyły przeważnie skracania czasu pracy przy zachowaniu 
dotychczasowego wynagrodzenia. Francja pierwsza wprowadziła 35-godzinny 
tydzień pracy, następnie za jej przykładem poszły niektóre organizacje społeczne 
i związki zawodowe Hiszpanii oraz Włoch, występując z postulatami ogranicza-
nia czasu pracy bez redukcji płac. Postulaty te nie zostały przyjęte, ale przy tej 
okazji wprowadzono inne zmiany, m.in. skrócenie czasu pracy w niektórych sek-
torach czy ograniczenie godzin nadliczbowych. 

W Belgii rząd przedstawił w 2000 r. plan globalnej reformy czasu pracy 
pt. „Więcej czasu dla siebie, więcej miejsc pracy dla wszystkich”. Program ten 
miał umożliwić pracownikom wybór najdogodniejszej dla siebie organizacji 
i wymiaru czasu pracy. Wprowadzono wówczas m.in. 38-godzinny tydzień pra-
cy, możliwość korzystania z rocznego urlopu na podnoszenie kwalifi kacji (kre-
dyt czasowy), skrócenie czasu pracy dla pracowników powyżej 50. roku życia 

20 E. Kryńska, Mobilność zasobów siły roboczej, IPiSS, Warszawa 2000, s. 252.
21 Tamże.



26 Beata Block

Niektóre kraje, jak Niemcy czy Holandia, na podstawie stosownych ustaw wpro-
wadziły w 2001 r. możliwość wyboru przez pracowników dogodnego dla siebie 
wymiaru czasu pracy22. 

Kolejną formą elastycznego rynku, wykorzystywaną w okresie dekoniunk-
tury w krajach europejskich, jest work sharing. W latach 1993–1994 koncern 
Volkswagen, w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi, ograniczył 
czas pracy z 35 do 28,8 godziny tygodniowo. Konsekwencją tych działań było 
wycofanie się fi rmy z planów zwolnienia ok. 30 tys. pracowników23. Inną formą 
optymalizacji czasu pracy w dobie kryzysu u naszych zachodnich sąsiadów jest 
instytucja „banków czasu pracy”. W połowie 2008 r. w koncernach Volkswagen, 
Daimler i BMW w wyniku konieczności skrócenia tygodniowego czasu pracy 
oraz wstrzymania produkcji w okresie świątecznym pracownicy otrzymali do 
dyspozycji odpowiednio po 200 i 300 godzin za okres pracy w godzinach nad-
liczbowych. 

Innym instrumentem rynku pracy, wykorzystywanym szczególnie we Fran-
cji podczas ostrego spowolnienia gospodarczego, jest instytucja tzw. bezrobocia 
technicznego. Przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o państwowe subsydia w celu 
zrekompensowania mniejszych wynagrodzeń pracowników, spowodowanych 
ograniczeniem czasu pracy.

Trudna sytuacja, z jaką przyszło się zmierzyć polskim pracodawcom i pra-
cownikom, zmusiła rząd do zajęcia się planem ratunkowym dla polskiego ryn-
ku pracy. W zaproponowanym w styczniu 2009 r. projekcie na rzecz stabilizacji 
i rozwoju oprócz działań zakładających fi nansowe wsparcie przedsiębiorstw zna-
lazły się także opinie dotyczące uelastycznienia rynku pracy. Istotną zmianą obo-
wiązujących przepisów jest ograniczenie masowych zwolnień z przyczyn ekono-
micznych. Receptą na kłopoty przedsiębiorstw i redukcję zatrudnienia miałoby 
być ograniczenie czasu pracy i proporcjonalne do niego obniżenie wynagrodzenia 
za pracę; przedstawione rozwiązania powinny mieć jednak charakter przejścio-
wy. Ponadto zaproponowano wydłużenie okresu rozliczeniowego do dwunastu 
miesięcy, ograniczenie okresu wypłacania przez pracodawców wynagrodzenia za 
czas choroby, dostosowanie regulacji prawnych, dotyczących sposobu świadcze-
nia pracy, do warunków gospodarczych czy szerokie zastosowanie istniejących 
już rozwiązań w zakresie elastycznych form pracy. Propozycje rządowe wpisu-
ją się niejako w oczekiwania pracodawców; zyskują również, choć niechętne, 

22 M. Jerzak, Deregulacja rynku pracy..., s. 9.
23 Work Sharing sposobem na utrzymanie miejsc pracy, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/

typ.1/kategoria_glowna.53/wpis.112 (lipiec 2009).
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poparcie związków zawodowych. Wpisują się też w wytyczne Komisji Europej-
skiej, która już pod koniec listopada 2008 r. zaapelowała do wszystkich krajów 
członkowskich o uelastycznienie czasu pracy w związku z zaistniałą sytuacją 
gospodarczą. 

Rozważając kwestię znaczenia elastyczności rynku pracy dla gospodarki 
i sytuacji na rynku pracy, warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierw-
sze, wyższa elastyczność rynku pracy poprzez sprawnie działające mechanizmy 
rynkowe oraz szybsze strukturalne dopasowanie podaży pracy do popytu na pra-
cę owocuje niższym poziomem bezrobocia. Elastyczność ta oznacza również 
racjonalne wykorzystanie siły roboczej w przedsiębiorstwach, niższe koszty 
jednostkowe pracy i lepszą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, co może się 
przekładać na tworzenie nowych miejsc pracy. Po drugie, wyższa elastyczność 
rynku pracy sprzyja przemianom strukturalnym w gospodarce, pozwala bowiem 
na realokację siły roboczej. Po trzecie, szczególną uwagę trzeba zwrócić na 
społeczne implikacje wzrostu elastyczności na rynku pracy, gdyż oznaczać on 
może przejściowe zwiększenie bezrobocia w niektórych grupach społeczeństwa, 
osłabienie stopnia ochrony stosunku pracy oraz pogorszenie sytuacji materialnej 
w niektórych grupach pracowniczych w rezultacie elastyczności płac24. 

Reasumując, bardziej elastyczny rynek pracy w dobie kryzysu poprzez efek-
tywne dopasowanie popytu na pracę i podaży pracy pozwoli na obniżenie kosz-
tów działalności przedsiębiorstw i na utrzymanie istniejących miejsc prac. Kryzys 
niewątpliwie przyczyni się do upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia 
i organizacji czasu pracy. Uświadomi ponadto podmiotom gospodarczym prob-
lem elastycznych działań, które są obecnie najistotniejsze, nie tylko z powodu 
pogarszającej się sytuacji gospodarczej, ale również ze względu na proces postę-
pu naukowo-technologicznego, globalizacji i wzrostu konkurencyjności.

Kryzys jako czynnik zmiany działania jest dobrze znany w literaturze eko-
nomicznej. Niekiedy potrzebna jest świadomość kryzysu, aby mogły powstać 
sprzyjające warunki umożliwiające przeprowadzenie zmian, a to, co jest nie do 
pomyślenia w normalnych warunkach, nieoczekiwanie staje się możliwe, gdy kraj 
dotknięty jest nagłym wstrząsem. Bez wątpienia rozwiązania prawne, na których 
wprowadzenie ostatecznie zdecyduje się rząd, nie zabezpieczą wszystkich miejsc 
pracy. Na pogorszenie na rynku pracy trzeba się przygotować, jednak bez nad-
miernego pesymizmu. Od tego, o ile wzrośnie bezrobocie, ważniejsze jest to, jak 
szybko potem zniknie. Elastyczniejszy rynek pracy to także szybszy ponowny 
wzrost zatrudnienia, gdy kryzys ustąpi.

24 E. Kwiatkowski, Bezrobocie..., s. 284.
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Streszczenie

Obecnie świat zmaga się z największą recesją od lat 30. ubiegłego wieku. W Polsce 
pierwsze symptomy globalnego kryzysu pojawiły jesienią 2008 r. wraz z falą zwolnień, 
jaka ruszyła w polskich przedsiębiorstwach. Odpowiedzą na skutki światowego kryzysu 
w realiach polskiego rynku pracy mogłyby być działania wprowadzające elastyczne 
formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, 
czy i w jakim zakresie uelastycznienie rynku pracy wpłynie na kształtowanie się za-
trudnienia w dobie kryzysu gospodarczego. W opracowaniu przedstawiono podstawowe 
pojęcia z zakresu elastyczności rynku pracy, na tle dotychczasowych doświadczeń innych 
krajów Unii Europejskiej. 

Summary

MORE FLEXIBLE LABOR MARKET 
AS A PANACEA FOR THE ECONOMIC CRISIS

The world faces today the greatest recession until the 1930’s. In Poland, the fi rst 
symptoms of global crisis emerged in autumn 2008, together with the wave of redundan-
cies which was launched in Polish enterprises. The reply to the effects of global crisis 
in the Polish labor market realities could be activities to introduce fl exible forms 
of work organization and working time. The aim of this article is the answer to the question 
of whether and to what extent the fl exibility of the labor market will affect the develop-
ment of employment of enterprises in the era of economic crisis. The study presents the 
basic concepts of labor market fl exibility, in the light of the experience of other countries 
of the European Union.
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Wprowadzenie

Sytuacja gospodarcza, która zaczęła kryzys na rynku subprime w 2007 r., 
pozwala potwierdzić, że procesy gospodarcze są powtarzalne. Wszystkie kryzy-
sy różnią się od siebie, jednakże procesy te mają charakter cykliczny i wspól-
ne cechy. Należy zatem podejmować próby stworzenia mechanizmów ochrony 
i zabezpieczenia się. W niniejszym artykule przedstawione zostaną kwestie zwią-
zane z instrumentami walki z kryzysami, stosowanymi przez banki centralne. 
Cechę nadrzędną w przeciwdziałaniu kryzysom fi nansowym stanowi stabilny 
i zdrowy system fi nansowy. Organem współodpowiedzialnym za stabilność 
systemu fi nansowego jest bank centralny. Bank ten, jako instytucja mająca 
z reguły silny mandat prawny i społeczny, wynikający zarówno z autorytetu, jak 
i umiejscowienia w najwyższych aktach prawnych, wpływa na rozmiary kryzy-
sów fi nansowych i je ogranicza.

Rola i zadania banku centralnego wobec kryzysu

Cykliczność procesów gospodarczych jest jedną z przyczyn występowania 
kryzysów gospodarczych. Zgodnie z teoriami gospodarczymi wyróżnia się dwie 
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fazy: depresji i ekspansji gospodarczej. Współczesne procesy globalizacyjne, 
mobilność kapitału, ponadnarodowe korporacje powodują, że kryzys w jednym 
regionie szybko przenika do innych. Kryzysy fi nansowe były i są przedmiotem 
wnikliwych badań i analiz. Kryzys fi nansowy następuje wtedy, gdy zachwiana 
jest równowaga w procesach gospodarczych. Może to być spowodowane zarów-
no poprzez czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Każde zakłócenie w sferze 
fi nansowej przenosi się z opóźnieniem automatycznie na sferę realną. Koszty 
kryzysu mają realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Są to koszty zarówno 
fi nansowe, jak i społeczne. Z powodu kryzysu następuje spadek PKB, wzrasta 
poziom bezrobocia, spada produkcja, następuje niepewność, obniżają się kon-
sumpcja i poziom dochodów, wzrasta defi cyt, maleją wpływy podatkowe i eks-
port. Przyjmuje się teoretycznie, że brak kryzysu fi nansowego oznacza stabilność 
systemu fi nansowego. System fi nansowy jest to zbiór norm prawa fi nansowego, 
zasad gospodarki fi nansowej, mających na celu ścisłe uregulowanie polityki fi -
nansowej państwa1. 

Troska o stabilność systemu fi nansowego i jego ochrona są procesem zło-
żonym i trudnym. Jednym z głównych strażników stabilności systemu fi nan-
sowego jest instytucja banku centralnego (BC). W każdym momencie swo-
jego funkcjonowania BC ma za zadanie analizę i ocenę sytuacji gospodarczej, 
a w razie pojawienia się jakichkolwiek symptomów ostrzegawczych jego zada-
niem jest reagowanie. Unikanie zagrożenia, czyli działania prewencyjne, są za-
wsze tańsze niż ewentualna późniejsza walka ze skutkami kryzysu. Przyjmuje się, 
że banki centralne zawsze odgrywają dużą rolę w procesie przeciwdziałania kry-
zysom, gdyż tworzą tzw. siatkę bezpieczeństwa fi nansowego (Safety Net). Wraz 
z instytucjami gwarantującymi bezpieczeństwo depozytów, rządem i innymi insty-
tucjami tworzą sieć ochronną dla systemu fi nansowego. W Polsce, oprócz Naro-
dowego Banku Polskiego, instytucjami takimi są Komisja Nadzoru Finansowego 
i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przykładem powołania i powstania banku 
centralnego w celu ochrony systemu fi nansowego jest System Rezerwy Federal-
nej w USA, który został utworzony w 1913 r. Współcześnie banki centralne dzia-
łają zarówno w celu ograniczania ryzyka załamania się systemu fi nansowego, jak 
i na wypadek wystąpienia kryzysu fi nansowego. Bank centralny jest instytucją 
odpowiedzialną za system bankowy i realizację polityki pieniężnej. Dba o system 
walutowy, podaż pieniądza, zarządza majątkiem rezerw walutowych, kontrolu-
je stopy procentowe. Sprawuje funkcje supernadzorcy. Cechą charakterystyczną 
w walce z kryzysem jest zapewnienie bankowi centralnemu odpowiedniego po-

1 http://portalwiedzy.onet.pl/24029,,,,system_fi nansowy_panstwa,haslo.html (15.06.2009).
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ziomu niezależności. Większość banków centralnych w gospodarkach wolnoryn-
kowych dysponuje silną niezależnością na czterech podstawowych poziomach: 
ekonomicznym, fi nansowym, personalnym i funkcjonalnym2. Niezależność jest 
gwarantem dobrej realizacji zadań nałożonych na BC. Do podstawowych funkcji 
banku centralnego zaliczamy:
a) implementację polityki pieniężnej,
b) kontrolę i analizę podaży pieniądza,
c) rolę pożyczkodawcy ostatniej szansy,
d) zarządzanie rezerwami walutowymi, złota,
e) regulację systemu fi nansowego i nadzór nad nim,
f) współpracę z międzynarodowym otoczeniem fi nansowym,
g) ustalanie poziomu stóp procentowych.

Zadania banku centralnego. BC jest głównym podmiotem rynku pieniężne-
go, odpowiedzialnym za emisję pieniądza gotówkowego oraz politykę pieniężną 
państwa. Szeroki zakres historycznie ukształtowanych uprawnień kompetencyj-
nych powoduje, iż bank centralny odgrywa rolę:
a) banku państwa,
b) banku banków,
c) banku emisyjnego3.

Cele banku centralnego. W zasadzie na świecie koncepcje teoretyczne wska-
zują na realizację dwóch celów: dbałości o stabilność cen i ochrony oraz sta-
bilności systemu fi nansowego. Stabilność cen jest fundamentalną wartością 
w każdej gospodarce. Podczas sytuacji kryzysowych zarówno występują prob-
lemy infl acyjne, jak i mogą wystąpić procesy defl acyjne bądź stagfl acyjne. Rolą 
BC jest dokonywanie odpowiedniej reakcji, aby utrzymać poziom równowagi. 
Podczas szczytowego momentu ekspansji gospodarczej, w tym bankowej, za-
wsze mamy problemy z nadmierną infl acją. Ceny aktywów rosną, tworzą się tzw. 
bańki spekulacyjne. Po wejściu gospodarek w fazę spowolnienia infl acja maleje, 
stopy procentowe są na wysokim poziomie, a rolą BC jest obserwacja i rozważne 
posługiwanie się instrumentami, tak by gospodarka dość łagodnie przeszła spo-
wolnienie gospodarcze. To właśnie zadania mające na celu ochronę stabilność 
systemu, gdyż każde spowolnienie gospodarcze prowadzi do ekonomicznych 
zawirowań. Tutaj BC, obdarzony dużym autorytetem, monitoruje sytuację i od-

2 Convergence Report, European Monetary Institute, Frankfurt am Main, March 1998, s. 291–
295.

3 J. Ostaszewski, Finanse, Difi n, Warszawa 2003, s. 168.
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powiednio reaguje. Klasyczne podejście większości banków centralnych polega 
na koncentracji ich polityki pieniężnej na utrzymaniu niskiej infl acji, jednakże 
niespełnienie warunku stabilności systemu fi nansowego wyklucza zapewnienie 
stabilności cen. Należy zatem pamiętać o fundamentach, a podstawowym po-
ziomem jest system fi nansowy. Jednakże dużo banków centralnych nie ma wy-
raźnego zapisu prawnego o ochronie systemu fi nansowego. Kryzysy fi nansowe, 
jakie pojawiały się na przestrzeni lat, powodowały, że banki centralne reagowały 
w różny sposób. W latach 80.–90. ubiegłego wieku, po sukcesach antyinfl a-
cyjnych, zaczęto skupiać uwagę na stabilności fi nansowej. Lata 90. natomiast 
wymuszały koncentrację na łagodzeniu takich kryzysów, jak kryzys bankowy 
krajów skandynawskich, upadek brytyjskiego banku w 1995 r., kryzys azjatycki 
1997 r. Reakcję BC na kryzysy fi nansowe zawsze wymagają precyzyjnego do-
boru instrumentu do łagodzenie skutków. Mimo że kryzysy mają podobne cechy, 
narzędzia dobierane są raczej indywidualnie, gdyż każdy kryzys jest inny. Do 
podstawowych instrumentów BC według klasyfi kacji prof. Kaźmierczaka należy 
zaliczyć:
a) instrumenty kontroli ogólnej,
b) instrumenty kontroli selektywnej,
c) oddziaływanie perswazją.

Polityka rezerw obowiązkowych – jest to obowiązek spoczywający na bankach 
komercyjnych, polegający na utrzymaniu środków pieniężnych na rachunku 
banku centralnego, co stanowi gwarancję wypłacalności. Nadmierne zmniej-
szanie wskaźnika powoduje zmiany poziomu ilości pieniądza w obiegu. 
W sytuacjach kryzysowych bank centralny może wskaźnik ten zwiększać w ce-
lu podniesienia bezpieczeństwa depozytów. Jednakże gdy kryzys dotyczy braku 
płynności w systemie bankowym, BC może, zmniejszając ten wskaźnik, uwolnić 
duże środki dla banków komercyjnych, co spowoduje zwiększenie ich płynności. 
Akcja kredytowa banków komercyjnych może ponownie zostać uruchomiona. 
Polityka rezerw obowiązkowych oddziałuje w jednakowy sposób na wszystkie 
banki komercyjne. Jest to jednak instrument, który działa z opóźnieniem. Kredy-
ty refi nansowe to instrument skierowany do banków komercyjnych, które mogą 
zaciągnąć kredyt w banku centralnym. Pożyczka banku centralnego wymaga od-
dania weksli handlowych. Sprzedaż następuje po danej cenie. Ceną tą jest wyso-
kość stopy redyskontowej. Operacje otwartego rynku to operacje prowadzone 
z bankami komercyjnymi z inicjatywy banku centralnego. Cechuje je dobrowol-
ność, czyli podmioty kwalifi kujące się do zawarcia transakcji same decydują, czy 
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chcą nawiązać z BC stosunek prawny, czy też nie4. Poprzez operacje otwarte-
go rynku BC ma możliwość oddziaływania na płynność w systemie bankowym. 
Operacje te skutecznie wpływają na podaż pieniądza.

Instrumenty i możliwości BC stosowane w sytuacjach kryzysowych

Do podstawowych instrumentów zaliczamy:
a) funkcję banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji,
b) politykę informacyjną,
c) komunikację z rynkiem,
d) moralną perswazję,
e) decyzję o braku interwencji,
f) zasilanie banków w kapitał,
g) tworzenie specjalnych instytucji zarządzających aktywami niskiej jakości.

Pożyczkodawca ostatniej instancji. Jedną z trzech funkcji banku centralnego 
jest funkcja banku banków. To jedna z najstarszych funkcji BC w zakresie sta-
bilności i ochrony systemu fi nansowego. Funkcja Lender of Last Resort jest bar-
dzo szybka w działaniu. BC może pożyczyć bankowi lub bankom komercyjnym 
pieniądze w celu ratowania tych banków. Oznacza to dyskrecjonalne zasilenie 
w płynność indywidualnego banku lub całego systemu bankowego w reakcji na 
niekorzystny szok, wywołujący nadzwyczajny wzrost popytu na pieniądz rezer-
wowy, który to popyt nie może zostać zaspokojony z innych źródeł. Koncepcja 
ta została sformułowana po raz pierwszy w XIX w. przez brytyjskich ekono-
mistów H. Thorntona i W. Bagehota. Ustanowili oni zbiór zasad ułatwiających 
ochronę banków przed efektami paniki i kryzysów. Uznali konieczność istnie-
nia pożyczkodawcy ostatniej instancji, którego rolę argumentowali ciążącymi na 
banku centralnym obowiązkami: ochrony obrotu pieniężnego, wsparcia całego 
systemu fi nansowego, konsekwentnego zachowania celów stabilnego wzrostu 
podaży pieniądza w długoterminowej perspektywie. Zdecydowanie opowiedzieli 
się za nieudzielaniem wsparcia niewypłacalnym instytucjom, za przyznawaniem 
pomocy tylko i wyłącznie instytucjom mającym przejściowe problemy z płyn-
nością5. Cele do realizacji:

4 M. Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Wydaw. Adam Marszałek, Warszawa 2004, s. 50.
5 A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku fi nansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, 

Ofi cyna, Warszawa 2008, s. 9.
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a) ochrona zasobów (podaży) pieniądza w gospodarce, 
b) działania zgodne z długoterminowym celem stabilnego wzrostu podaży pie-

niądza,
c) działania na rzecz stabilności całego systemu bankowego,
d) ograniczenia skali niepewności co do działań władz monetarnych w warun-

kach kryzysu6.
Teoretyczne koncepcje na temat funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji 

zmieniały się na przestrzeni lat; współcześnie znana jest ona również jako awa-
ryjne wsparcie fi nansowe (Emergency Liquidity Assistance – ELA). Zagadnienie 
instytucji banku centralnego jako ostatniej instancji ma dwa aspekty. BC może 
wykonywać zwykłe operacje otwartego rynku i w ten sposób zasilać system fi -
nansowy, jednakże wyklucza to sens istnienia tej funkcji. Drugie podejście wska-
zuje na zasadność udzielania ostatecznej pomocy w celu ratowania płynności 
banku komercyjnego. W tym wypadku taka transakcja jest z reguły objęta ta-
jemnicą między BC a bankiem komercyjnym. Oczywiście pojawia się problem 
z odpowiednią selekcją: komu i w jakim stopniu pomagać. Kryzys w USA, zapo-
czątkowany w 2007 r., pokazał, że bank centralny pozwolił upaść jednemu z naj-
starszych banków – Lehman Brothers, natomiast grupa AIG została przez FED 
uratowana. Banki centralne mają w tym wypadku dylemat, gdyż muszą w krót-
kim czasie, bazując na niepełnej informacji, podjąć wyjątkowo trudne decyzje. 
Banki komercyjne nastawiane są na działanie różnych rodzajów ryzyka, takich 
jak ryzyko rynkowe, systemowe, walutowe, operacyjne itd. Zatwierdzenie inter-
wencji BC w postaci zasilenia płynności musi być używane jako ostateczność. 

Polityka informacyjna banku centralnego jest kwestią ważną, gdyż gwaran-
tuje prawidłowy przepływ informacji pomiędzy uczestnikami rynku. Instrument 
ten wykorzystuje się zarówno wtedy, gdy rynek funkcjonuje normalnie, jak i pod-
czas kryzysów. BC musi jasno i klarownie komunikować się z rynkiem. Zgodnie 
z wytycznymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i BIS stworzono ko-
deks dobrych praktyk w polityce pieniężnej i fi skalnej. Kodeks ten zawiera cztery 
główne kategorie dotyczące potrzeby transparentności BC. Sa to:
a) określenie roli, zakresu odpowiedzialności oraz celów banku,
b) otwartość w kwestiach związanych z formułowaniem i raportowaniem podję-

tych decyzji,

6 O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofi k, M. Pawliszyn, Banki centralne wobec kryzysów 
w systemie bankowym „Materiały i Studia” 2004, z. 179, s. 10.
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c) dostęp społeczeństwa do informacji dotyczących prowadzonej polityki,
d) wiarygodność i zapewnienie o praworządnym działaniu BC7.

Większość banków centralnych spełnia wymogi określone przez MFW. 
Podczas normalnej pracy BC przygotowuje raporty, analizy; publikowane są 
oświadczenia, przemówienia jego decydentów. Dzięki lepszej komunikacji 
z rynkiem BC zwiększa swój autorytet i wiarygodność. W okresie zawirowań 
rola informacyjna wzrasta, rynek oczekuje informacji o bieżącej sytuacji. Jed-
nakże informacja nie może być dostępna we wszystkich kwestiach. Zastosowa-
nie omówionego instrumentu pożyczki ostatecznej wymaga od BC dyskrecji, 
gdyż nadmierna informacja może prowadzić do paniki na rynku. Stosuje się tutaj 
zasadę „konstruktywnej niejednoznaczności”8. BC ma za zadanie niwelowanie 
asymetrii informacji pomiędzy bankami komercyjnymi a podmiotami indywidu-
alnymi, które nie mają wglądu do takich danych, jakie otrzymuje i analizuje BC. 
Kwestie przejrzystości polityki komunikacyjnej banku centralnego można rozpa-
trywać z dwóch punktów widzenia: komunikacja ex ante i komunikacja ex post9. 
Komunikacja ex ante polega na regularnym informowaniu rynku o stabilności 
systemu fi nansowego. Mechanizmy informowania są ustalone dużo wcześniej 
przed wystąpieniem kryzysu. Natomiast ex post zawiera instrukcje informowania 
w warunkach kryzysowych. Przejrzystość niesie ze sobą również zagrożenia – 
w razie nierozsądnego przekazania informacji może dojść do ataków spekulacyj-
nych, np. w celu osłabienia waluty danego kraju. Komunikat prasowy jest jedną 
z najczęściej stosowanych technik komunikacji z rynkiem w czasie zawirowań. 
Łatwość, dostępność i przede wszystkim szybkość są jego głównymi atutami. 
Komunikaty prasowe mogą w łatwy sposób łagodzić skutki kryzysu wtedy, gdy 
BC szybko zapewni, że jest gotowy do podjęcia działania. Moralna perswazja 
jest narzędziem informacyjnym. To takie stwierdzenie lub komunikat sformu-
łowany przez BC, który skłoni banki komercyjne do określonej reakcji. Często 
wykorzystywana jest jako wsparcie komunikatu prasowego, gdy ten nie przynosi 
zamierzonych skutków. 

Zaniechanie interwencji. Aktywność BC w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu 
powoduje stabilizację systemu fi nansowego, ale wiąże się również z kosztami. 
Ocena stopnia zagrożenia, to, w jakim momencie kryzys się znajduje – stanowi 

7 Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Fiscal Policies, MFW, 1998.
8 Zasada sformułowana przez Geralda E. Corringana, prezesa Rezerwy Federalnej Nowego Jor-

ku.
9 P. Gai, H.S. Shin, Transparency and fi nancial stability, „Financial Stability Review”, Decem-

ber 2003, BoE. 
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podstawę do podjęcia lub zaniechania interwencji. Przeświadczenie, że BC jest 
zawsze w stanie wyratować banki komercyjne, może prowadzić do zbyt dużej 
ekspozycji na ryzyko. Pojawia się zjawisko pokusy nadużycia. Dlatego banki 
centralne dopuszczają możliwość upadku banku komercyjnego. Zniknięcie z ryn-
ku pojedynczego małego banku nie stanowi zagrożenia dla całego rynku. Należy 
jednak uważać na ryzyko systemowe, ponieważ może nastąpić efekt domina. Jed-
no bankructwo może pociągnąć na zasadzie łańcucha powiązań inne podmioty. 
Działania antykryzysowe podejmowane są często przez rządy lub banki centralne 
właśnie ze względu na ważność systemową, co odpowiada doktrynie „zbyt duży, 
by upaść” (Too Big To Fail – TBTF) lub „zbyt ważny, by upaść” (Too Important 
To Fail – TITF). Odwrotnie jest z założeniem „zbyt duży, bo go ratować” (Too 
Big To Save – TBTS)10. Banki komercyjne są często potężnymi organizacjami, 
których aktywa przekraczają budżety swoich macierzystych krajów, stąd niejed-
nokrotnie interwencja jednego banku centralnego jest nieskuteczna.

Zasilanie w kapitał. W czasach kryzysu możliwe jest wykroczenie BC poza jego 
podstawowe kompetencje i dokonanie zasilenia banku komercyjnego. Sytuacja 
ta może nastąpić w sytuacji, gdy upadek banku komercyjnego wiązałby się z wy-
raźnym naruszeniem całego systemu fi nansowego. Podstawowym argumentem 
przemawiającym za zastosowaniem tego scenariusza jest fakt, iż koszty restruk-
turyzacji są mniejsze od kosztów upadku. Ze strony banku centralnego działa-
nia takie wiążą się z wyraźnym odejściem od tradycyjnego nieingerowania BC 
w niezależne podmioty. Koszty, jakie ponosi BC, to przede wszystkim koszt fi -
nansowy oraz koszty niefi nansowe, takie jak obniżenie reputacji. Najczęściej jed-
nak zasilenia takiego dokonuje rząd, który staje się w ten sposób udziałowcem 
banku komercyjnego bądź jego właścicielem. Przejęcie kontroli nad bankiem 
komercyjnym ma z reguły charakter krótkoterminowy i pozwala na jego restruk-
turyzację i ponowną sprzedaż. 

Instytucje zarządzające aktywami niskiej jakości to metody nadzwyczaj-
ne, które również pomagają walczyć z kryzysem. Mogą być one wykorzysty-
wane w momencie, gdy kryzys dotyczy całego sytemu fi nansowego. Rozwią-
zanie to stosowane było w Szwecji, Japonii i Indonezji. Polegało jednak na 
tym, że to rządy tworzyły te instytucje, a środki pochodziły z budżetu. Two-
rzenie tego typu podmiotów przez BC miało też miejsce w Finlandii na po-

10 J. Bergo, Crisis resolution and fi nancial stability in Norway. Speech at the 50th Anniversary 
of Bank of Indonesia, Jakarta, 10 December 2004, http://www.bis.org/review/r031223f.pdf 
(data!).
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czątku lat 90. ubiegłego wieku. Kryzys fi nansowy powoduje pogorszenie się 
sytuacji gospodarczej. Wynikiem tego jest zwiększenie ryzyka kredytowego, 
a co za tym idzie – pogorszenie kondycji fi nansowej banków. Jednym ze spo-
sobów rozwiązania problemu jest odciążenie banku z „zatrutych aktywów”, po 
czym bank taki może zostać sprzedany. Wydzielenie tego typu aktywów uspraw-
nia działanie systemu fi nansowego i pozwala na szybszą jego odbudowę. Po-
noszenie kosztów przez państwo jest oczywiście wysoce dyskusyjne. Skutecz-
ność pomocy w czasie kryzysu wymaga wspólnego spojrzenia na gospodarkę 
przez wszystkich decydentów. Do głównych zadań banku centralnego zali-
cza się podział obowiązków podczas walki z kryzysem pomiędzy BC, rządem 
a instytucjami nadzorczymi. Uzgodnienia takie przyjmują często formę pisemną 
i mają charakter memorandum. W Unii Europejskiej również zostało podpisane 
memorandum dotyczące współpracy pomiędzy bankami centralnymi i instytu-
cjami nadzoru bankowego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podsta-
wowym celem tego memorandum jest, aby:
a) w momencie, gdy pojawi się pierwszy sygnał o potencjalnym zagrożeniu kry-

zysem, informacja trafi a do kompetentnej w tym zakresie instytucji – banku 
centralnego i instytucji nadzoru bankowego;

b) w przypadku, gdy kryzys się rozwinie i procedury kryzysowe zostaną urucho-
mione, informacja na bieżąco i sprawnie przepływała pomiędzy instytucjami 
zaangażowanymi w zarządzanie sytuacją kryzysową11.

Problem pomocy banku centralnego można rozpatrywać w dwóch uję-
ciach: pierwszym jest pomoc pojedynczym bankom; drugie to pomoc dla całego 
systemu fi nansowego. Pierwszy problem występuje najczęściej w wypadku utra-
ty płynności przez bank komercyjny; drugi spowodowany jest najczęściej błę-
dami systemowymi. Kryzys, który rozpoczął się w 2007 r. na rynku subprime, 
spowodował zmiany w całym systemie fi nansowym. Jego źródło leżało po stro-
nie systemowej. 

W każdym kryzysie istotne jest szybkie działanie banku centralnego. Mówi 
się też o przejrzystości działania BC, która sprzyja powrotowi zaufania na ry-
nek. Szybka reakcja obniża w znaczący sposób koszty, jakie państwo i obywa-
tele muszą ponieść w okresie wystąpienia kryzysu. Analizy reakcji wybranych 
banków centralnych pokazują wysoki stopień używania funkcji pożyczkodawcy 
ostatniej instancji. Jak pokazują badania, aktywne wsparcie banku centralnego 
zawsze przynosi poprawę sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby BC był dostępny 
i uważany za partnera dla banków komercyjnych. Podczas sytuacji kryzysowych 

11 O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofi k, M. Pawliszyn, Banki centralne..., s. 51.
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BC może pomóc nie całemu systemowi, lecz konkretnym bankom. W celu za-
silenia banków komercyjnych banki centralne mogą zdeponować część swoich 
aktywów w bankach komercyjnych. Natomiast w razie zmian walutowych BC 
może masowo zacząć skupować/sprzedawać walutę lub zdywersyfi kować rezer-
wy walutowe. Kolejnym przykładem pomocy BC jest wykorzystanie linii swapo-
wych. Taki instrument został uruchomiony po atakach terrorystycznych na WTC 
w 2001 r. W czasach kryzysu BC stosuje politykę informacyjną. Podczas kryzy-
su na rynku subprime zarówno prezes FED Ben Bernanke, jak i szef ECB Jean 
C. Trichet często informowali rynek i prowadzili politykę informacyjną. Właści-
wy sposób komunikacji z rynkiem i wyraźne zapewnienia o zaangażowaniu się 
BC w przeciwdziałanie kryzysowi same w sobie pomagają i wspierają rynek. 
Dzięki takim otwartym deklaracjom podnoszone jest zaufanie do uczestników 
rynku. Doświadczenie pokazuje, jak szybko rynek akcji i obligacji reaguje na 
tego typu wystąpienia. Optymistyczne wypowiedzi szefów BC powodowały op-
tymizm na giełdach, pesymistyczne prowadziły natomiast do gwałtownych spad-
ków. Podczas kryzysu na rynku prezesi największych banków centralnych muszą 
prowadzić spójną, nawet ponadnarodową strategię pomocy. 

Podsumowanie 

Jak wykazano, rola banków centralnych w skutecznym przeciwdziałaniu 
kryzysom jest istotna. Należy zwiększyć stopień regulacji bankowości między-
narodowej. Może to być pożądane z przyczyn, które nie mają nic wspólnego 
z problemem bieżącej efektywności polityki makroekonomicznej. Deregulacje 
prawne powodują narażenie światowego systemu fi nansowego na bankructwa 
banków. Banki centralne dysponują obecnie silnymi instrumentami oddziaływa-
nia na stan gospodarki i muszą obserwować zachowanie się systemu fi nansowe-
go, by w razie wystąpienia symptomów kryzysu móc skutecznie interweniować.

Streszczenie

Bank centralny jest jednym z fundamentów trwałości systemu fi nansowego. Bank 
centralny i jego polityka są jednym z najważniejszych ogniw w przeciwdziałaniu kryzysom 
fi nansowym. Szeroki wachlarz instrumentów jakie posiada bank centralny i niezależność 
tworzą możliwości szybkiej i skutecznej reakcji na pojawiające się zaburzenia. 
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Summary

THE ROLE AND THE INSTRUMENTS OF CENTRAL BANK
IN OPPOSING TO FINANCIAL CRISIS

The Central Bank is fundamental to persistence of fi nancial system. The Cen-
tral Bank and its politics are one of the most crucial factors to oppose fi nancial crisis. 
The wide range of instruments and independence let the Central Bank react rapidly and 
successfully to an incoming perturbation.
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Nowoczesna gospodarka rynkowa umożliwia potencjalnemu inwestoro-
wi lokowanie kapitału na wiele sposobów. Jednym z najbardziej znanych jest 
przeznaczanie środków na zakup instrumentów rynku kapitałowego, do których 
należą walory udziałowe oraz dłużne. Funkcjonowanie wspomnianego rynku 
umożliwia transfer kapitału na okres dłuższy niż jeden rok oraz efektywną jego 
alokację. Warto zaznaczyć, że rozwinięty rynek kapitałowy przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego. Oczywiście pełni on wiele innych funkcji, jednakże dla 
inwestora bardzo istotna jest możliwość zwiększenia wartości swoich aktywów, 
którą umożliwia gra na giełdzie papierów wartościowych, będącej instytucją ryn-
ku kapitałowego. Jest to bardzo atrakcyjny sposób inwestowania, głównie dzięki 
możliwości osiągnięcia dużych zysków w stosunkowo krótkim czasie. Dodatko-
wo jest łatwo dostępny oraz nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Jednak-
że należy sobie uświadomić, że istnieje również możliwość poniesienia dużych 
strat. Dlatego każda inwestycja musi zostać dokładnie przemyślana1. 

Każdy inwestor powinien rozważyć wiele czynników, które mogą deter-
minować wartość aktywów. Oczywiście – przy wyborze walorów można kiero-

* Michał Bzunek – mgr, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński.

1 Por. W. Dębski, Rynek fi nansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydaw. 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 95–98. 
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wać się spodziewanymi dywidendami czy rentownością przedsiębiorstwa. Warto 
jednak zauważyć, że nie tylko tak oczywiste czynniki przekładają się na sukces 
związany z grą na giełdzie. Zawsze trzeba brać pod uwagę koniunkturę na rynku. 
W Polsce w latach 2003–2007 trwała hossa. Rynek dyskontował wtedy bardzo 
dobrą sytuację gospodarczą. Doprowadziło to jednak do przewartościowania 
rynku i od połowy roku 2007 doszło do korekty wcześniejszych wzrostów. Jej 
główną przyczyną była trudna sytuacja na rynku nieruchomości oraz w sektorze 
fi nansów. Następnie sytuacja na rynku nieco się poprawiła, co wynikało z po-
zytywnych zapatrywań na przyszłą sytuację gospodarczą. Jednakże nie było to 
zjawisko długotrwałe, gdyż okazało się, że wyjście z kryzysu prawdopodobnie 
będzie opóźnione w czasie. Bardzo istotne jest to, iż cykle koniunkturalne, mimo 
że są skorelowane z wahaniem cen walorów, zachowują się odmiennie. Miano-
wicie wahania cen instrumentów fi nansowych są o wiele silniejsze niż zmiany 
w gospodarce. Ponadto występują one odpowiednio wcześniej, co w pewien spo-
sób dyskontuje przyszłe warunki gospodarcze.

Od połowy lutego 2009 r. na giełdzie dały się zaobserwować pozytywne 
zmiany, gdyż po długotrwałym okresie spadków wiele spółek było notowanych 
poniżej ich wartości. Zmiany trendu – na rosnący – można zauważyć także 
w relatywnie dużych obrotach na giełdzie, co sprzyja podejmowaniu decyzji 
o debiucie na giełdzie przez dotychczas nienotowane spółki. Oczywiście, ze 
względu na brak stabilizacji światowej gospodarki sytuacja na rynku kapitało-
wym nadal jest niejasna, jednakże bez wątpienia znacznie się poprawiła, co stwa-
rza duże możliwości zarobku dzięki inwestycjom w papiery wartościowe. 

Jeden z wielu rodzajów inwestowania środków w instrumenty fi nansowe 
to tzw. inwestycje sektorowe. Są one bardzo interesujące ze względu na duży 
potencjał osiągania wyższej stopy zwrotu niż średnia rynkowa. Polegają na skon-
centrowaniu się na jednej branży, np. na tym segmencie rynku, który według 
inwestora czeka silny wzrost. W niektórych wypadkach inwestycje sektorowe 
mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka. Faktem jest, że tego rodzaju inwestycja 
powinna być wykorzystana jako składnik portfela, który nie stanowi w nim duże-
go udziału. Zdarzają się jednak inne przypadki. Inwestycje sektorowe w Polsce 
nie mają jeszcze tak dużej sławy, jednak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
oferują już fundusze sektorowe, które koncentrują swoje inwestycje w branży 
nieruchomości, surowcowej czy też New Energy. 

Przeciętny i niedoświadczony inwestor działający na giełdzie papierów 
wartościowych nie jest w stanie samodzielnie stworzyć portfela inwestycyjnego, 
którego konstrukcja zapewniałaby minimalizację ryzyka. W dalszej części arty-
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kułu zostanie przedstawiona konstrukcja dwóch portfeli bazujących na inwesty-
cjach sektorowych. 

Odpowiedzią na problem konstrukcji portfela inwestycyjnego, który pozwa-
lałby na minimalizacje ryzyka, jest zastosowanie teorii, której twórcą jest Harry 
Markowitz2. Zaproponowana metodyka polega na odpowiednim wykorzystaniu 
danych statystycznych w celu oszacowania wag poszczególnych aktywów port-
fela. Następnie dobiera się wagi w taki sposób, aby ryzyko portfela inwestycyjne-
go, mierzonego za pomocą wariancji, było jak najmniejsze. Wyrażone wariancją 
ryzyko portfela, który składa się z n walorów, obliczane jest za pomocą wzoru3:

gdzie:
Vp – wariancja portfela,
Wi – udział i-tego waloru w portfelu,
σi – odchylenie standardowe stopy zwrotu i-tego waloru,
ρij – współczynnik korelacji stóp zwrotu z i-tego i j-ego waloru,
σi σj ρij – kowariancja stóp zwrotu i-tego i j-ego waloru.

Ze wzoru wynika, że ryzyko portfela uzależnione jest w dużej mierze od 
współczynników korelacji pomiędzy stopami zwrotu z różnych walorów, będą-
cych składnikami portfela inwestycyjnego. Należy zatem zwrócić uwagę na ko-
rzyść występującą przy minimalizacji ryzyka, jaka płynie z ujemnej korelacji 
stóp zwrotu aktywów. 

Oczywiście ryzyko również może być wyrażone za pomocą odchylenia 
standardowego. W takim wypadku odchylenie standardowe portfela wyrażane 
jest wzorem4:

gdzie:
σp – odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela.

2 Zob. H. Markowitz, Portfolio selection, „Journal of Finance” 1952, vol. 7.
3 Por. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty fi nansowe, aktywa niefi nansowe, ryzyko 

fi nansowe, inżynieria fi nansowa, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 215.
4 Por. tamże.
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Podczas budowania portfela inwestycyjnego bardzo istotny jest taki dobór 
udziałów poszczególnych walorów, aby jego ryzyko portfela było jak najmniej-
sze. Dlatego też należy posłużyć się metodami optymalizacyjnymi. Model mini-
malizujący ryzyko przedstawia się w następujący sposób:

min,)( 2 →⋅⋅== WCOVWxL T
pσ

gdzie:
WT  – transponowany wektor udziałów poszczególnych aktywów w port-

felu,
W  – wektor udziałów poszczególnych aktywów w portfelu,
COV  – macierz wariancji i kowariancji stóp zwrotu z aktywów.

Natomiast warunki ograniczające przyjmują postać:
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Opisana teoria została zastosowana do budowy dwóch sektorowych port-
feli inwestycyjnych. Sektory, które zostały wybrane, to sektor paliwowy oraz 
sektor energetyczny. Pierwszy jest jednym z elementarnych części gospodarki, 
a produkty spółek paliwowych wykorzystywane są w pozostałych gałęziach 
przemysłu. Sektor energetyczny również jest bardzo rozwojowy, co związane 
jest z ciągłymi próbami osiągnięcia standardów wypracowanych przez kraje Unii 
Europejskiej. Zmiana tendencji na giełdzie papierów wartościowych stworzyła 
duże możliwości inwestycyjne. Od początku roku 2009 większość spółek nale-
żących do wybranych sektorów odnotowała wzrosty. Dlatego też celem obliczeń 
jest wykazanie, jakie ryzyko oraz oczekiwana stopa zwrotu związane są z inwe-
stycją w portfel zbudowany z akcji spółek sektora energetycznego oraz w port-
fel skonstruowany z akcji spółek sektora paliwowego, przy założeniu, że ryzyko 
obydwu portfeli zostanie zminimalizowane. Obliczenia zostały przeprowadzone 
na podstawie kursów zamknięcia z każdego poniedziałku od 2 lutego 2009 do 
1 czerwca 2009 r. Obserwacją nietypową w przypadku wszystkich spółek był 
14 kwietnia (wtorek), gdyż poniedziałek (13 kwietnia) był dniem bez sesji na 
giełdzie papierów wartościowych. 
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Tabela 1

Stopy zwrotu i ryzyko poszczególnych aktywów sektora paliwowego

Obserwacja PKN NWR CPE OIL PGNIG LTS MOL
1 7,8% 5,3% 0,0% 1,1% –7,1% 33,8% –2,2%
2 –9,8% 1,2% –2,8% –5,8% –5,7% 3,6% 3,0%
3 6,1% –11,2% –6,5% –3,4% –0,3% 2,0% –5,0%
4 –4,4% –12,6% –1,4% –7,8% 5,8% 4,0% 2,1%
5 4,1% 7,9% 1,8% –3,4% 0,3% 6,0% –6,9%
6 –1,1% 0,9% –1,0% 1,5% –2,9% 8,5% –0,7%
7 1,6% 11,6% 13,2% 8,3% 0,9% 2,0% 5,9%
8 7,2% –0,7% –2,5% –1,0% 2,3% 26,1% 16,3%
9 8,1% 4,9% 16,7% 6,6% –1,4% 3,9% 5,0%
10 11,2% 4,7% 5,1% 12,7% –1,7% 6,0% –2,5%
11 –11,9% –7,4% –14,4% –6,5% 6,2% –8,5% –6,6%
12 4,1% 4,8% –2,4% 6,3% 3,3% 1,4% 1,3%
13 8,0% 3,7% 7,4% 32,2% 4,6% 6,6% 6,4%
14 –3,9% 40,8% 4,6% –12,4% –2,3% –1,7% 2,2%
15 2,7% –13,3% 9,3% –1,3% 0,3% –0,4% 26,4%
16 –2,6% –9,2% –7,5% –13,4% 0,8% 2,1% 0,0%
17 12,9% 10,3% –4,1% 11,8% 1,0% 18,1% 1,8%

Oczekiwana 
stopa zwrotu 2,4% 2,5% 0,9% 1,5% 0,2% 6,7% 2,7%

Wariancja 0,0047 0,0151 0,0057 0,0115 0,0012 0,0101 0,0064
Odchylenie 
standardowe 0,0686 0,1230 0,0758 0,1072 0,0353 0,1005 0,0799

Źródło: obliczenia własne.

Przy budowie portfeli wzięto pod uwagę tylko te spółki, które w badanym 
okresie osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Dla sektora energetycznego były to: 
ENEA SA (ENA), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (KGN) oraz ČEZ, a.s. (CEZ). Portfel zbu-
dowany z akcji spółek sektora paliwowego zawiera akcje spółek: Polski Koncern 
Naftowy ORLEN SA (PKN), New World Resources N.V. (NWR), CP Energia 
S.A. (CPE), Petrolinvest SA (OIL), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA (PGN), Grupa LOTOS SA (LTS) i MOL Magyar Olaj – és Gázipari Nyrt. 
(MOL). Jeśli chodzi o notowania ostatniej z wymienionych spółek sektora pa-
liwowego, nie udało się bezpośrednio uzyskać informacji o kursie zamknięcia 
w każdy poniedziałek, ponieważ na danym walorze często nie było obrotu, 
zwłaszcza w styczniu i lutym. Dlatego też przyjęto najbliższy ostatni kurs zamk-
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nięcia. Na podstawie opisanych obserwacji obliczone zostały stopy zwrotu dla 
każdej ze spółek w postaci przyrostów. Natomiast za ich pomocą obliczono 
wariancje i odchylenia standardowe stóp zwrotu oraz wartość oczekiwanej stopy 
zwrotu każdego waloru, wykorzystując średnią arytmetyczną stóp zwrotu (tab. 1 
i 2).

Tabela 2

Stopy zwrotu i ryzyko poszczególnych aktywów sektora energetycznego

Obserwacja ENA PEP KGN CAZ
1 31,6% –4,5% 3,7% –3,4%
2 1,4% –5,6% 1,8% –2,2%
3 –5,7% –3,1% 1,9% 1,5%
4 3,5% 4,1% –3,0% 1,5%
5 0,3% –1,6% 6,7% 0,3%
6 –0,6% 6,7% 0,3% 4,5%
7 0,6% 9,8% 2,2% 7,5%
8 –1,4% –5,6% 2,5% –3,1%
9 8,5% 3,7% 10,8% 5,7%
10 1,9% 2,5% 0,4% –2,3%
11 –4,6% –0,7% 1,4% 1,1%
12 2,9% 12,5% 5,8% 5,6%
13 2,6% 9,1% 4,1% 5,0%
14 0,0% –1,3% –7,2% –1,1%
15 10,1% 2,5% 7,6% 0,3%
16 –2,3% –4,8% 4,0% 2,6%
17 2,4% 4,3% 8,6% 3,4%

Oczekiwana stopa zwrotu 3,0% 1,6% 3,0% 1,6%

Wariancja 0,0066 0,0030 0,0017 0,0011

Odchylenie Standardowe 0,0811 0,0550 0,0418 0,0326

Źródło: obliczenia własne.

Dla sektora paliwowego największe ryzyko związane jest z akcjami NWR 
oraz LTS, jednakże akcje LTS charakteryzują się bardzo wysoką stopą zwrotu. 
Najbardziej ryzykownym aktywem dla sektora energetycznego były akcje ENA. 
Zarówno akcje ENA, jak i KGN charakteryzowały się wysoką stopą zwrotu, na 
poziomie ponad 3%, jednak walory KGN są ciekawsze ze względu na stosunko-
wo niskie odchylenie standardowe. Na podstawie stóp zwrotu oraz pomiaru ryzy-
ka obliczono macierze wariancji i kowariancji dla obydwu portfeli (tab. 3 i 4).
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Tabela 3

Macierz wariancji i kowariancji dla spółek sektora energetycznego

ENA PEP KGN CEZ
ENA 0,0065837    
PEP –0,0002711 0,0030283  
KGN 0,0008458 0,0003861 0,0017484  
CEZ –0,0006698 0,0014157 0,000455 0,0010618

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4

Macierz wariancji i kowariancji dla spółek sektora energetycznego

PKN NWR CPE OIL PGNIG LTS MOL
PKN 0,00470       
NWR 0,00091 0,01514  
CPE 0,00209 0,00315 0,00575  
OIL 0,00471 0,00112 0,00357 0,01149  
PGNIG –0,00027 –0,00139 –0,00058 0,00059 0,00125  
LTS 0,00385 0,00080 –0,00003 0,00223 –0,00138 0,01009  
MOL 0,00079 –0,00141 0,00272 0,00108 0,00023 0,00083 0,00639

Źródło: obliczenia własne.

Kalkulacja macierzy wariancji i kowariancji jest niezbędna, aby skonstru-
ować portfel. Następnym etapem obliczeń jest dobór takich wag, aby zminima-
lizować ryzyko portfela. Kalkulacja ta została przeprowadzona zgodnie z za-
proponowanym modelem. Warto wspomnieć o przyjętych ograniczeniach, gdyż 
i bez nich można obliczyć wagi efektywnego portfela. Jednakże w takim wypad-
ku niektóre udziały w portfelu inwestycyjnym będą ujemne. W gospodarce wol-
norynkowej konstrukcja takiego rodzaju jest możliwa do zrealizowania. Nie jest 
to jednak takie łatwe, zwłaszcza dla niedoświadczonego inwestora. W pierwszej 
próbie optymalizacji portfeli, liczonej bez wcześniej wspomnianych warunków, 
otrzymano ujemne udziały dla akcji spółki PEP w portfelu zbudowanym z ak-
cji spółek sektora energetycznego oraz dla akcji spółek OIL i MOL, w portfelu 
zbudowanym z akcji spółek sektora paliwowego. Po nałożeniu warunków przy 
wyznaczaniu portfela efektywnego, spółki te zostały odrzucone, co oznacza, że 
ich udział w portfelu wyniósł 0%. Obliczenia udziałów dla portfeli efektywnych 
zaprezentowano w tabeli 5.
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Tabela 5

Zestawienie sektorowych portfeli inwestycyjnych

Portfel akcji spółek sektora energetycznego Portfel akcji spółek sektora paliwowego

Spółka Stopa 
zwrotu Udział w portfelu Spółka Stopa 

zwrotu Udział w portfelu

ENA 3,01% 15,93% PKN 2,36% 0,00%
PEP 1,65% 0,00% NWR 2,47% 6,29%
KGN 3,04% 14,14% CPE 0,92% 12,12%
CEZ 1,58% 69,93% OIL 1,50% 0,00%
   PGNIG 0,23% 67,82%
  LTS 6,68% 13,76%
   MOL 2,75% 0,00%
Stopa zwrotu portfela 2,01% Stopa zwrotu portfela 1,34%
Wariancja portfela 0,0007 Wariancja portfela 0,0004994
Odchylenie standardo-
we portfela 0,02646 Odchylenie standardo-

we portfela 0,0223482

Źródło: obliczenia własne.

Wyższą stopą zwrotu charakteryzuje się portfel akcji spółek sektora ener-
getycznego, lecz jego cechą jest także wyższe ryzyko. Portfel akcji spółek sek-
tora paliwowego ma niższe ryzyko, ale o wiele mniejszą stopę zwrotu. Inwestor 
kierujący się tylko i wyłącznie stopą zwrotu wybrałby portfel zbudowany z akcji 
spółek sektora energetycznego; gdyby jednak kierował się tylko chęcią minima-
lizacji ryzyka, zdecydowałby się na rozwiązanie alternatywne. Bardziej korzyst-
nym rozwiązaniem wydaje się portfel skonstruowany z akcji spółek sektora ener-
getycznego, ze względu na fakt, że różnica pomiędzy ryzykiem obydwu portfeli 
jest zdecydowanie mniejsza aniżeli różnica pomiędzy stopami zwrotu z portfeli. 

Streszczenie

Celem artykułu jest próba porównania dwóch portfeli sektorowych pod względem 
ich ryzyka (wyrażonego wariancją i odchyleniem standardowym) oraz oczekiwanej sto-
py zwrotu. Ukazano ideę inwestycji na giełdzie papierów wartościowych, inwestycji 
sektorowych oraz potrzebę minimalizacji ryzyka. W dalszej części artykułu znajduje się 
opis metodyki tworzenia portfeli inwestycyjnych zgodnie z teorią portfelową H. Markow-
itza. Następnie wykonano analizę aktualnych danych, wykorzystanych do konstrukcji 
portfeli, po czym zbudowano portfele. Na podstawie wyników optymalizuje się je tak, 
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aby wagi zapewniały minimalizację ryzyka. Artykuł kończy się porównaniem obydwóch 
portfeli. 

Summary

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PORTFOLIOS 
CONSTRUCTED FROM ENERGY, OIL AND GAS 

SECTOR COMPANIES’ STOCKS, 
IN CURRENT MARKET CONDITIONS

The main goal of this paper was an attempt to compare two sector portfolios in case 
of their risk (expressed by variance and standard deviation) and expected rate of return. 
The article shows the idea of stock exchange investment, sector investment and the neces-
sity for risk minimization. Then the theoretical background of portfolio creation process 
is explained with accordance to H. Markowitz portfolio theorem. After the methodology 
description the actual data is investigated in case of portfolio construction. In next part 
of an article two portfolios are created. On the basis of the results the portfolios are opti-
mized in order to receive the optimal wages for risk minimization. The article ends with 
the comparison of two portfolios.
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KRYZYS FINANSOWY
WE WSPÓŁCZESNYCH PISMACH EKONOMISTÓW 

HETERODOKSYJNYCH

Wstęp

Trwający kryzys fi nansowy każe zastanowić się nad trafnością stosowa-
nych modeli ekonomicznych. Skłania również do refl eksji nad neoklasycznym 
paradygmatem ekonomii. Refl eksję taką od wielu lat podejmują ekonomiści he-
terodoksyjni, a więc spoza głównego nurtu ekonomii. Celem niniejszej pracy 
jest przyjrzenie się, na ile kryzys fi nansowy ożywił dyskusję nad podstawami 
współczesnego kapitalizmu, prowadzoną na łamach recenzowanych periodyków 
naukowych, oraz wskazanie głównych punktów dyskusji wśród wspomnianych 
naukowców. 

Ekonomia heterodoksyjna – aspekty terminologiczne

Termin „heterodoksja” wywodzi się z języka greckiego: héteros ‘inny’, ‘róż-
ny’, dóxa ‘doktryna’, ‘nauka’, ‘sąd’. Oryginalnie używany był jako przeciwień-
stwo „ortodoksji” (z języka greckiego: orthós ‘prosty’, ‘słuszny’, ‘prawdziwy’) 
w kontekście dyskusji teologicznych. Encyklopedia PWN defi niuje heterodok-
sję jako nieprawowierność, poglądy religijne niezgodne z głoszoną przez dany 

* Łukasz Cholewa – mgr, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwer-
sytet Szczeciński.
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Kościół doktryną wiary, przeciwieństwo ortodoksji1; ortodoksję zaś jako poję-
cie przeniesione w czasach nowożytnych z dziedziny religii na inne dziedziny 
życia umysłowego i używane (niekiedy w sensie pejoratywnym) na oznaczenie 
zgodności z doktryną lub zasadami, którym w jakiejś grupie społecznej, szkole 
fi lozofi cznej lub naukowej nadaje się obowiązujący charakter2. Ekonomia hetero-
doksyjna więc to ekonomia niezgodna z głównym nurtem tej nauki. 

Frederic S. Lee akcentuje obszerne pole znaczeniowe terminu „ekonomia 
heterodoksyjna”. Jego zdaniem termin ten odnosi się do teorii ekonomicznych 
i wspólnot ekonomistów, które są na różne sposoby alternatywne wobec główne-
go nurtu ekonomii. Autor zaznacza, iż omawiany termin jest wielopoziomowy, 
i odnosi się: 
− do grupy teorii ekonomicznych opracowanych przez ekonomistów stojących 

w opozycji do głównego nurtu ekonomii i zwykle przezeń odrzucanych; 
− do wspólnoty ekonomistów heterodoksyjnych, którzy identyfi kują się jako 

tacy i charakteryzują się pluralistycznym podejściem do teorii heterodok-
syjnych, bez negowania zarówno ich dyskusyjności, jak i braku wzajemnej 
zbieżności;

− do opracowania spójnej teorii ekonomicznej, opierającej się na różnych teo-
retycznych składnikach podejść heterodoksyjnych, będących w opozycji do 
głównego nurtu teorii3.

Przytoczona defi nicja ekonomii heterodoksyjnej autorstwa F.S. Lee bazuje 
na dychotomii: ekonomia ortodoksyjna (ekonomia głównego nurtu, mainstream 
economics) verus ekonomia heterodoksyjna (ekonomia spoza głównego nurtu). 
Obecnie za ekonomię głównego nurtu uważa się niemal uniwersalnie ekonomię 
neoklasyczną. Do głównych twórców tego nurtu ekonomii zalicza się przede 
wszystkim Alfreda Marshalla i Léona Walrasa4. 

Harry Landreth i David C. Colander wyróżniają sześć głównych szkół eko-
nomii heterodoksyjnej, mianowicie: radykałów, nowoczesnych instytucjonalistów, 
postkeynesistów, zwolenników teorii wyboru publicznego, neoaustriaków i ekono-
mistów eksperymentalnych5. Autorzy zaznaczają przy tym, iż: „Autorów hetero-
doksyjnych jest trudniej przypisać do jakiejś szkoły niż autorów głównego nurtu, 
ponieważ dysydenci są zwykle wolnomyślicielskimi, obrazoburczymi indywidual-

1 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3911456 (29.06.2009).
2 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4011531 (29.06.2009).
3 http://www.heterodoxnews.com/directory/intro.htm (29.06.2009).
4 H. Landreth i D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 407.
5 Tamże.
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nościami i nie zgadzają się z innymi dysydentami tak samo jak z głównym nurtem. 
Grupowanie takich autorów w szkoły myśli wyrządza im więc pewną krzywdę”6. 

Portal ekonomistów heterodoksyjnych HETecon.com do gałęzi ekonomii 
heterodoksyjnej zalicza (zaznaczając, iż podana lista jest niepełna) ekonomię 
austriacką, behawioralną, czarną ekonomię polityczną, ekonomię ekologiczną, 
ewolucyjną, feministyczną, georgistowską, historyczną, instytucjonalizm, mar-
ksizm, ekonomię postkeynesowską, postmodernistyczną, postkolonialną, reto-
ryczną, społeczną i ekonomię sraffi ńską7.

W niniejszym artykule za ekonomistę heterodoskyjnego przyjmuje się eko-
nomistę, który otwarcie występuje przeciwko ekonomii neoklasycznej, w szcze-
gólności w jej wariancie neoliberalnym. 

Uwagi metodologiczne

Wyboru artykułów, na podstawie których oceniona została dyskusja wśród 
ekonomistów heterodoksyjnych, prowadzona na łamach periodyków akademi-
ckich, dokonano w sposób następujący:
− Pod uwagę wzięto jedynie recenzowane periodyki naukowe przyjmujące 

do druku artykuły spoza głównego nurtu ekonomii. 
− Przeglądu periodyków naukowych dokonano na podstawie spisu prezen-

towanego na stronach stowarzyszenia ekonomistów heterodoksyjnych: 
http://www.hetecon.com

− Zliczając liczbę artykułów odnoszących się do kryzysu fi nansowego, brano 
pod uwagę okres od drugiej połowy 2008 r. do dziś. Wnioskowanie o tym, 
czy dany artykuł odnosi się do trwającego kryzysu fi nansowego, odbywało 
się na podstawie tytułów i abstraktów. Nieliczne periodyki nieudostępniające 
tytułów i abstraktów artykułów on-line nie były brane pod uwagę. 

− Z uwagi na barierę językową brano pod uwagę jedynie artykuły pisane w ję-
zykach angielskim lub niemieckim. 

− Wnioskowanie o samej treści dyskusji toczącej się wśród ekonomistów hete-
rodoksyjnych odbywało się na podstawie swobodnie dostępnych artykułów. 
Szczęśliwie większość branych pod uwagę artykułów była dostępna. 

6 Tamże, s. 309.
7 http://www.open.ac.uk/socialsciences/hetecon/economists.htm (29.06.2009): The heterodoxy 

includes (but is not limited to) Austrian economics, Behavioural economics, Black political eco-
nomy, Ecological economics, Evolutionary economics, Feminist economics, Georgist economics, 
Historical economics, Institutionalism, Marxism, Post Keynesian economics, Postmodern econo-
mics, Postcolonial economics, Rhetorical economics, Social economics and Sraffi an economics.
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− Poza recenzowanymi periodykami naukowymi nie brano pod uwagę żadnych 
form wypowiedzi ekonomistów, nawet jeśli o danym autorze było wiadomo, 
że można go zaliczyć do naukowców spoza głównego nurtu ekonomii. 

Kryzys fi nansowy jako zagadnienie poruszane 
w periodykach ekonomistów heterodoksyjnych

W poniższej tabeli wymieniono periodyki ekonomiczne przyjmujące teksty 
spoza głównego nurtu ekonomii, wraz z tradycją intelektualną oraz liczbą arty-
kułów odnoszących się do trwającego kryzysu fi nansowego

Liczba artykułów dotyczących kryzysu fi nansowego 
w periodykach ekonomii heterodoksyjnej

Tytuł periodyku Profi l, tradycja periodyku

Liczba
 artykułów 

dot. kryzysu 
fi nansowego

Contributions to Political Economy tradycja marksowska, keynesowska i sraffańska 3
Studies in Political Economy interdyscyplinarny, socjalistyczna ekonomia polityczna 3
Real-World Economics Review pluralistyczny, opozycja do ekonomii jedynie matema-

tycznej 19
Journal of Economic Issues interdyscyplinarny, ekonomia ewolucyjna 1
Economy and Society interdyscyplinarny, radykalny 1
Review of Radical Political 
Economics

tradycja radykalna, ofi cjalny periodyk związku radykal-
nych ekonomistów politycznych (URPE). 1

New Left Review lewicowy, antykapitalistyczny 3
Cambridge Journal of Economics oparty na tradycjach Marksa, Keynesa, Kaleckiego, 

Joan Robinson i Kaldora 0
Capital & Class tradycja marksistowska 0
International Review of Applied 
Economics tradycja nie neoklasyczna 0
Journal of Evolutionary Economics ekonomia ewolucyjna, Shumpeter 0
Journal of Post Keynesian 
Economics postkeynesowski 0
The Review of Austrian Economics szkoła austriacka 0
Review of Political Economy ekonomia polityczna, tradycje: postkeynesowska, 

marksowska, sraffańska 0
Journal of Economic Psychology psychologia ekonomiczna 0
Journal of Economic Behavior 
& Organization ekonomia behawioralna 0
Development and Change zagadnienia rozwoju 0
Journal of Development Studies interdyscyplinarny, zagadnienia rozwoju 0
Journal of Development Studies mulitdyscyplinarny, zagadnienia rozwoju 0
Rethinking Marxism marksistowski 0
Science and Society interdyscyplinarny, marksistowski 0
Forum for Social Economics ekonomia społeczna 0

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak widać z powyższego zestawienia, obecny kryzys fi nansowy nie znaj-
duje się w centrum dyskusji ekonomistów heterodoksyjnych, prowadzonej na 
łamach periodyków naukowych. Periodykiem, w którym dyskusja nad kryzysem 
wykazuje największe ożywienie, jest „Real-World Economics Review”. Jest to 
periodyk powstały na gruncie krytyki ekonomii neoklasycznej, operującej za-
awansowaną matematyką w oparciu o ścisłe (choć często nierzeczywiste) zało-
żenia, bez przywiązywania należytej (zdaniem założycieli periodyku) wagi do 
danych empirycznych8.

Prezentowane poglądy ekonomistów heterodoksyjnych

Kryzys fi nansowy dał ekonomistom heterodoksyjnym okazję do druzgo-
czącej krytyki obowiązującej ortodoksji neoklasycznej i jej najdalej posuniętej 
wersji, a więc ekonomii neoliberalnej. Krytykowane są zarówno jej podstawy 
metodologiczne, stosowane modele, jak i działania w sferze realnej, bazujące 
na tych modelach. Uwagę zwraca się więc na niedostateczne regulacje systemu 
fi nansowego, słabość instytucji państwowych mających na celu doglądanie pra-
widłowości działania tego systemu, a nawet na brak działań antycyklicznych, 
będących w zasięgu tych instytucji. 

Główne pola krytyki systemu neoliberalnego można pogrupować w nastę-
pujące kategorie:
1) krytyka założeń teoretycznych ekonomii neoklasycznej, a zwłaszcza jej od-

miany neoliberalnej; 
2) krytyka procesów deregulacyjnych w USA, postępujących od lat 70. ubiegłe-

go wieku, a nasilona po 11 września 2001 r.; 
3) krytyka ciał kontrolnych powołanych do działania na rzecz długoterminowej 

stabilności i dobrobytu obywateli;
4) krytyka istniejących instytucji, zarówno rynkowych, jak i publicznych;
5) krytyka efektów działania systemu fi nansowego, objawiających się postępują-

cym wzrostem nierówności zarówno w ujęciu globalnym, jak i narodowym;
6) krytyka międzynarodowego systemu fi nansowego, działającego w interesie 

krajów bogatych.

8 Zob. http://www.paecon.net/PAEtexts/a-e-petition.htm (29.06.2009). Wyrażeniem tego sprze-
ciwu była w 2000 r. petycja studentów ekonomicznych uczelni francuskich, uzewnętrzniająca nie-
zadowolenie z otrzymywanej edukacji. Wysunięto m.in. zarzut tkwienia ekonomii w nieistnieją-
cych światach (imaginary worlds), sprzeciw wobec niekontrolowanego użycia matematyki i żąda-
nie pluralistycznego podejścia do ekonomii. Tradycyjna ekonomia została nazwana „autystyczną”, 
a petycja i związany z nią ruch społeczny przyjął nazwę „ekonomii postautystycznej”. 
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Powyższa próba wypunktowania najważniejszych zagadnień poruszanych 
przez współczesnych ekonomistów heterodoksyjnych w żadnym wypadku nie 
oznacza ich wzajemnej zgody. Przeciwnie, różnią się oni między sobą zarówno 
sposobem patrzenia na niektóre wydarzenia, jak i branym pod uwagę okresem, 
interpretacją niektórych wydarzeń i przywiązywaną do nich wagą. 

Najdalej idącą krytykę panującego systemu przedstawiają ekonomiści ra-
dykalni, tacy jak David M. Kotz9 czy Robert Wade10. Źródeł obecnego kryzysu 
fi nansowego doszukują się oni przynajmniej w połowie lat 80., a nawet w poło-
wie lat 70. XX w. Trwający kryzys wymienieni autorzy postrzegają jako globalny 
kryzys kapitalizmu neoliberalnego. Zdanie obu autorów jest niesprzeczne, różne 
są jedynie akcenty kładzione na niektóre kwestie. I tak, D.M. Kotz jako źródło 
kryzysu wskazuje:
− gwałtowny spadek płac w sektorze publicznym,
− obniżenie pozycji przetargowej robotników,
− wzrost produktywności i niewspółmiernie mały do niej wzrost płac,
− wynagradzanie managerów spółek za krótkookresowe wzrosty wartości spó-

łek,
− większą opłacalność inwestycji w aktywa fi nansowe niż w inwestycje produk-

cyjne,
− powstanie wąskiej grupy osób dysponujących znaczną nadwyżką fi nansową, 

poszukujących intratnych sposobów do lokowania tych nadwyżek,
− rozwój fi nansowego sektora spekulacyjnego dla zagospodarowania narosłych 

nadwyżek fi nansowych,
− płace zbyt małe do osiągnięcia odpowiedniego poziomu popytu indywidual-

nego, skompensowane rosnącym zadłużeniem gospodarstw domowych,
− aktywne tworzenie baniek spekulacyjnych przez sektor fi nansowy11.

Na uwagę zwraca fakt, iż Kotz nie przyłącza się do krytyków Alana Greens-
pana i jego zbyt łagodnej polityki monetarnej. Autor argumentuje, iż w ramach 
założeń neoliberalnych był to jedyny sposób na powstrzymanie recesji, która mo-
głaby nastąpić po pęknięciu bańki giełdowej w 2000 r. 

W podsumowującej części artykułu Kotz zauważa: „Dowody sugerują, 
że obserwujemy coś więcej niż dotkliwy kryzys fi nansowy i poważną recesję. 

9 D.M. Kotz, The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capi-
talism, „Review of Radical Political Economics” OnlineFirst, published on May 4, 2009, http://rrp.
sagepub.com/cgi/rapidpdf/0486613409335093v1 (29.06.2009).

10 R. Wade, Financial Regime Change? „New Left Review” 2008, 53, http://www.newleftreview.
org/?page=article&view=2739 (29.06.2009).

11 D.M. Kotz, The Financial..., s. 3 i n. 
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Jesteśmy świadkami kryzysu neoliberalnej formy kapitalizmu. Zdolność tej for-
my kapitalizmu do wspomagania produkcji i zysku wydaje się dobiegać końca”. 

Autor przewiduje bądź powstanie nowej formy kapitalizmu, bądź „wyjście 
poza kapitalizm”, nie precyzując jednakże tego sformułowania. Zaznacza jednak, 
iż w chwili obecnej nie sposób dokonywać trafnych przewidywań. 

Jak wspomniano, poglądy Roberta Wade’a nie różnią się zasadniczo od po-
glądów D.M. Kotza. On również postrzega obecny kryzys fi nansowy jako kry-
zys pewnej formy kapitalizmu (kapitalizmu neoliberalnego), opierającej się na 
błędnych przesłankach, ze szczególnym uwzględnieniem „hipotezy efektywnego 
rynku”. W odróżnieniu jednak od Kotza, dla Wade’a wskazanie na kryzys fi nan-
sowy w USA jako na dowód niesprawności systemu neoliberalnego jest jedynie 
punktem wyjścia do szerszej krytyki światowego systemu fi nansowego, przeja-
wiającego się w forsowaniu systemów wolnego handlu i wolnych przepływów 
kapitałowych. 

Omawiany autor przedstawia dane makroekonomiczne sugerujące, iż 
system neoliberalny służy jedynie bogatym krajom uprzemysłowionym, prowa-
dząc do względnego pogarszania się relacji przeciętnego dochodu danego regio-
nu (pod uwagę zostały wzięte: Ameryka Łacińska, Afryka, Europa Wschodnia, 
Afryka i Azja z wyłączeniem Chin) w stosunku do dochodów krajów uprzemy-
słowionych według parytetu siły nabywczej. Kończąc artykuł, Wade wypowiada 
się za odejściem od międzynarodowych standardów handlowych na rzecz umów 
regionalnych oraz za zwiększeniem różnorodności zasad i standardów na świe-
cie, zamiast ich uniformizacji12. 

W duchu podobnym poglądów do R. Wade’a i D.M. Kotza wypowiada się 
Peter Gowan13. On również widzi pęknięcie bańki nieruchomości w 2008 r. je-
dynie jako wyzwalacz międzynarodowego kryzysu fi nansowego, a nie jako jego 
przyczynę. Zdaniem Gowana przyczyn obecnej niestabilności systemu fi nanso-
wego należy się doszukiwać w zmianach prawnych dotyczących funkcjonowania 
tego systemu, jakie miały miejsce w połowie lat 80 ubiegłego wieku. Omawiane-
go autora od R. Wade’a i D.M. Kotza odróżnia sposób postrzegania działań osób 
związanych z systemem fi nansowym USA, zwanym potocznie „Wall Street”. 
Według Gowana fi nansiści nie „zachłysnęli się” ideologią neoliberalną i brakiem 
regulacji, jak utrzymują niektórzy interpretatorzy z głównego nurtu ekonomii. 
Przeciwnie, zdaniem omawianego autora działali oni wspólnie i w porozumie-

12 R. Wade, Financial Regime... 
13 P. Gowan, Crisis in the Heartland, „New Left Review” 2009, 55, http://www.newleftreview.

org/?page=article&view=2759 (29.06.2009).
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niu, a celem ich działania była maksymalizacja zysków wąskiej elity, kosztem 
większości. Gwarantem tego procederu miał być Alan Greenspan ze swoją łagod-
ną polityką monetarną, a także gwarancje państwowe w razie kryzysu, którego 
sam system nie mógłby zamortyzować. Wychodząc od tych przesłanek, Gowan 
określa stawiane przez socjaldemokratów i insytucjonalistów pytanie o „właś-
ciwy stopień regulacji” systemu bankowego jako mało znaczące, a zastępuje je 
pytaniami o:
1) cele działania systemu bankowego (współtwórca dóbr publicznych czy narzę-

dzie zysku),
2) kształt międzynarodowego systemu fi nansowego (multinarodowa kooperaty-

wa czy system imperialny służący atlantyckiemu systemowi bankowemu).
W odpowiedzi autor wyraża nadzieję na odrodzenie się dyskusji na temat 

kształtu obecnego systemu fi nansowego. Równocześnie jednak zauważa, iż obo-
wiązujący na świecie system fi nansowy jest raczej produktem walki o władzę 
państw i klas niż o zmiany paradygmatów intelektualnych. Podobnie jak inni 
autorzy, Gowan przedstawia serię scenariuszy przyszłych wydarzeń, zaznaczając 
jednak, iż jakiekolwiek przewidywania są w obecnej sytuacji mało sensowne14. 

Nie wszyscy ekonomiści heterodoksyjni prezentują podobnie radykalne sta-
nowiska. Przykładem może być przedstawiciel postkeynesistów Paul Davidson. 
O ile zgadza się on z niektórymi elementami diagnozy ekonomistów radykalnych 
co do korzeni kryzysu fi nansowego (deregulacja lat 70. i 80. XX w.), o tyle nie 
podziela poglądu o końcu systemu kapitalistycznego w znanej nam formie i pre-
zentuje konkretne recepty mające na celu poprawę istniejącej sytuacji15. Formu-
łując diagnozę obecnej sytuacji, Davidson zwraca uwagę na odejście od systemu 
z Bretton Woods i upadku wymienialności dolara na złoto. Zdaniem Davidsona 
kapitalizm okresu powojennego, do późnych lat 70. ubiegłego wieku, mimo wy-
sokiego stopnia regulacji i interwencji przynosił najwięcej korzyści największej 
liczbie osób na całym świecie. Receptą autora na kryzys jest więc powrót do re-
cept Keynesa, a więc do idei globalnego banku centralnego oraz szeregu innych 
instytucji i regulacji, mających na celu niedopuszczenie do powtórki cyklów 
wzrostów i załamań międzynarodowych rynków fi nansowych16. 

14 Tamże. 
15 P. Davidson, Reforming the world’s international money, „Real-World Economics Review” 

2008, 48, s. 299, http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/whole48.pdf (29.06.2009).
16 Tamże, s. 300 i n. 
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W duchu instytucjonalnym wypowiada się Dean Baker. W dwóch odrębnych 
artykułach17 krytykuje on sposób i zakres działania istniejących obecnie instytu-
cji regulacji rynków fi nansowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż autor zasadniczo 
nie odrzuca istniejących instytucji, a jego propozycje zmian nie wychodzą poza 
drobne (na tle propozycji innych autorów) korekty systemu. 

Nie brakuje autorów, którzy kryzys fi nansowy wykorzystują do krytyki 
istniejącego systemu fi nansowego z pozycji metodologicznych. Przykładowo, 
Jean-Philippe Bouchaud analizuje błędne przesłanki ekonomii neoliberalnej oraz 
sposób prowadzenia dyskusji w ramach obowiązującej ortodoksji18, wskazując, 
iż klasyczna ekonomia powstała na podstawie silnych założeń, które po pewnym 
czasie zaczęły odgrywać rolę nieweryfi kowalnych aksjomatów, a które dzisiaj 
okazują się fałszywe. Autor zauważa, iż nauki empiryczne (za wzór stawia tu 
fi zykę) mają znacznie większą skłonność do weryfi kowania własnych założeń 
niż ekonomia. Dla J.P. Bouchauda nie ulega wątpliwości, iż przyjęcie fałszywych 
założeń prowadzi do tworzenia fałszywych modeli, co skutkuje nieoptymalnymi 
działaniami. Omawiany autor szczególną wagę przywiązuje do (domniemane-
go) braku linearności w rzeczywistym funkcjonowaniu ekonomii, co przekreśla 
przydatność modeli liniowych do skutecznego przewidywania zachowań pod-
miotów rynkowych. 

W podobnym duchu wypowiada się Frank Ackerman. Zauważa on i do-
kładnie omawia19 cztery podstawowe założenia wykorzystywane w modelach 
wolnego rynku (w tym rynków fi nansowych), zauważając, iż żadne z nich 
w dzisiejszym czasie nie jest spełnione: 
1) opieranie się na optimum Pareto (które jest zdaniem autora społecznie nie-

sprawiedliwe);
2) automatyczna regulacja rynku ma miejsce tylko w stosunku do dóbr zbywal-

nych (a wiele dóbr nie jest zbywalnych, np. praca czy przyroda);
3) żadne przedsiębiorstwo nie jest wystarczająco duże, by wpłynąć na rynek (co 

w dzisiejszym czasie nie ma miejsca);
4) wszyscy uczestnicy rynku dysponują kompletną informacją (co w dzisiejszym 

czasie nie ma miejsca). 

17 D. Baker, The housing bubble and the fi nancial crisis. „Real-World Economics Review” 
2008, 46, s. 73 http://www.paecon.net/PAEReview/issue46/whole46.pdf (29.06.2009); tegoż, Pro-
gressive conditions for a bailout, tamże, 47, s. 243, http://www.paecon.net/PAEReview/issue47/
whole47.pdf (29.06.2009).

18 J.P. Bouchaud, Economics needs a scientific revolution, tamże, 48, s. 291, http://www.paecon.
net/PAEReview/issue48/whole48.pdf (29.06.2009).

19 F. Ackerman, The Economics of Collapsing Markets, tamże, s. 279. 
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W związku z faktycznym nieistnieniem wolnego rynku autor proponuje kil-
ka zmian instytucjonalnych i zwiększenie zakresu regulacji20. 

Wśród artykułów ekonomistów heterodoksyjnych można również spotkać 
prace szczegółowo omawiające pewne konkretne aspekty działania rynków fi -
nansowych, zwykle po to, by zilustrować ich widoczne niedociągnięcia bądź luki 
wykorzystywane przez nieuczciwych uczestników rynku. Wydaje się, że taką 
funkcję przyjął Donald MacKenzie, który w dwóch artykułach21, zamieszczo-
nych w oddzielnych numerach „Review of Real Economy”, rzuca światło na ol-
brzymią rolę wskaźnika LIBOR oraz na sposób jego ustalania, w którym wciąż 
największą rolę odgrywa niewielka grupka osób. W innym artykule autor ten 
wyjątkowo dokładne prezentuje działanie CDO (colaterallised debt obligations) 
i ich rolę w trwającym obecnie kryzysie fi nansowym. MacKenzie podejmuje rów-
nież krytykę stosowanych obecnie procedur księgowych. W swoich artykułach 
nie wychodzi jednak poza wąską krytykę niektórych rozwiązań stosowanych na 
współczesnych rynkach fi nansowych. 

Podsumowanie

Przegląd recenzowanych periodyków ekonomicznych, przyjmujących arty-
kuły spoza głównego nurtu ekonomii, dowodzi, że trwający kryzys fi nansowy 
nie znajduje się w centrum debaty akademickiej wśród ekonomistów heterodok-
syjnych, prowadzonej na łamach recenzowanych czasopism naukowych. Prze-
gląd dostępnych artykułów autorów heterodoksyjnych wykazał zarówno punk-
ty zbieżne, jak i daleko idące rozbieżności w poglądach tych ekonomistów na 
obecny kryzys. Jak można było przypuszczać, najdalej idącą krytykę ekonomii 
neoliberalnej podjęli ekonomiści radykalni. Jednocześnie jednak okazali się oni 
najmniej płodni, jeśli chodzi o przedstawienie sposobów rozwiązania istnieją-
cych problemów. Znacznie mniej kontrowersyjne poglądy można było zauważyć 
wśród ekonomistów z tradycji postkeynesowskiej, jednakże również ich recepty 
nie mają większych szans na realizację w najbliższej przyszłości. Wydaje się, iż 
największe szanse na urzeczywistnienie mają rozwiązania pochodzące z kręgów 
instytucjonalistów. Osobną kwestią pozostaje ocena skuteczności proponowa-
nych przez nich działań. Na zakończenie warto zauważyć, iż przedstawiona oce-

20 Tamże.
21 D. MacKenzie, End-of-the-world trade, tamże, 46, s. 102, http://www.paecon.net/PAEReview/ 

issue46/whole46.pdf (29.06.2009); tegoż, What’s in a number? The importance of LIBOR, tamże, 
47, s. 237, http://www.paecon.net/PAEReview/issue47/whole47.pdf (29.06.2009).
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na dyskusji ekonomistów heterodoksyjnych została dokonana na podstawie arty-
kułów dostępnych bez dodatkowych opłat i subskrypcji. Trudno wyrokować, czy 
tak dobrana próba jest wystarczająco reprezentatywna dla toczącej się dyskusji 
akademickiej. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, czy podobny przegląd 
wzbogacony o teksty publikowane w nierecenzowanej prasie i wydawnictwach 
internetowych ujawniłby zasadniczo nowe kierunki interpretacji trwającego kry-
zysu fi nansowego. W kwestii tej z pewnością istnieje pole do dalszych badań. 

Streszczenie 

W artykule postawiono pytanie o kształt dyskusji współczesnych ekonomistów 
heterodoksyjnych na temat trwającego kryzysu fi nansowego, prowadzonej na forum 
periodyków akademickich. Dokonany został przegląd periodyków oraz dostępnych 
artykułów. Za prezentowano główne tezy autorów z głównych szkół ekonomii heterodok-
syjnej. Artykuł uzupełniono o defi nicję pojęcia ekonomii heterodoksyjnej. 

Summary 

FINANCIAL CRISIS 
IN CONTEMPORARY WRITINGS OF HETERODOX ECONOMISTS

Article raises questions about the shape of contemporary heterodox economists’ dis-
cussion about the ongoing fi nancial crisis which takes place on peer reviewed aca demic 
periodicals. The screening of periodicals and available articles has been done. Main the-
ses of the authors of the main schools of heterodox economics has been presented. Article 
is enhanced with an analysis of the defi nition of heterodox economy.
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Wstęp

Modernizacja infrastruktury technicznej jest dość specyfi czną dziedziną 
działalności człowieka, mającą duży wpływ na całą gospodarkę danego kraju. 
Z ekonomicznego punktu widzenia jej specyfi ka polega na tym, że stwarza ona 
dużą liczbę miejsc pracy, a także dość obszernie korzysta z wyrobów różnych 
innych gałęzi gospodarki. Taka sytuacja powoduje więc także zwiększenie po-
pytu na rynkach krajowych. Jeśli natomiast będziemy rozpatrywać sytuację mo-
dernizacji, przebudowy całej infrastruktury technicznej jakiejś dziedziny/branży 
gospodarki, to skala poprawy popytu będzie dość znaczna. Można z tego wnios-
kować, że modernizacja infrastruktury technicznej wpływa prowzrostowo na 
całą gospodarkę1. Taki wpływ ma zasadnicze znaczenie szczególnie w okresie 
kryzysu, gdyż może on poprzez pobudzenie gospodarki całkowicie zniwelować 
lub przynajmniej znacznie zmniejszyć jego skutki w danym kraju. Do tak duże-
go wpływu na całą gospodarkę przez modernizację infrastruktury technicznej są 
jednak potrzebne przynajmniej dwa podstawowe warunki. Pierwszy z nich to 
zapotrzebowanie na tak wielkie inwestycje, a sytuacja ta ma miejsce przy takim 
stopniu modernizacji całej infrastruktury. Drugi warunek to posiadanie odpowied-

* Bogdan Dylong – mgr inż., doktorant Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska, Wydział 
Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

1 Z. Bolkowska, Prowzrostowy wpływ budownictwa infrastrukturalnego w okresie dekoniunk-
tury, http://www.kongresbudownictwa.pl (8.05.2009), s. 1.
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nio wysokich środków fi nansowych, które będą przeznaczone na te inwestycje. 
W Polsce istnieje pewna branża gospodarki, przez długie lata niedoinwestowana, 
której infrastruktura w określonym czasie musi być zmodernizowana w związku 
z jej dostosowaniem do norm unijnych. Jest nią ochrona środowiska. 

Ochrona środowiska naturalnego Ziemi znajduje się w Unii Europejskiej 
na bardzo wysokim poziomie. Unia wiedzie prym w ustalaniu jego światowych 
standardów i dość rygorystycznie przestrzega ich na terenie swoich państw człon-
kowskich. Wysokie normy ochrony środowiska naturalnego w UE powodują, że 
aby je spełnić, trzeba stosować technologie najnowszej generacji, a to z kolei wy-
maga posiadania nowoczesnej infrastruktury technicznej. Od zakończenia drugiej 
wojny światowej Polska dość „swobodnie” traktowała ochronę swoich zasobów 
wodnych. Duże niedoinwestowanie tej dziedziny polskiej gospodarki doprowa-
dziło do bardzo dużych zaległości w jej infrastrukturze technicznej. Przystępując 
do UE, nasz kraj otrzymał kilkuletni okres przejściowy na dostosowanie swo-
jej infrastruktury w gospodarce wodnej do poziomu mogącego spełniać unijne 
normy oraz dość znaczne środki fi nansowe przeznaczone na inwestycje z tym 
związane. Środki te przekazywane są Polsce za pośrednictwem różnych fundu-
szy unijnych, a ich wysokość jest adekwatna do zaległości, mogą więc mieć one 
dość duże znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Realizacja Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2007–2013, obejmującego 
unijnym dofi nansowaniem m.in. inwestycje w gospodarce wodnej, stwarza na 
niespotykaną dotychczas skalę szansę odrobienia tych zaległości i zaniedbań, 
a także pobudzenia polskiej gospodarki, co może mieć duże znaczenie w okresie 
obecnego kryzysu. Jednakże warunkiem tak dużego znaczenia środków unijnych 
dla polskiej gospodarki jest jak najlepsze, najskuteczniejsze ich wykorzystanie. 
Ważne jest też określenie podstawowych czynników, które są przyczyną tego, iż 
unijne środki fi nansowe nie mogą być w pełni wykorzystane na inwestycje zwią-
zane z poprawą sytuacji w ochronie środowiska wodnego, a następnie możliwie 
szybka poprawa tego stanu. 

Celem artykułu jest ocena przygotowań gospodarki polskiej do wypełnienia 
zobowiązań odnośnie do standardów środowiskowych obowiązujących w zakre-
sie gospodarki wodnej. Postawiono następującą hipotezę badawczą: przypuszcza 
się, że budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska przebiega za 
wolno w stosunku do możliwości, jakie dają europejskie środki fi nansowe prze-
znaczone na ten cel.
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Zrównoważony rozwój podstawą wewnętrznych działań Unii Europejskiej

Celem nadrzędnym polityki spójności UE jest przede wszystkim jak naj-
większa niwelacja różnic w rozwoju gospodarczym, ale także i w ochronie śro-
dowiska, pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i ich regionami2. 
Według UE zrównoważony rozwój polega na ciągłym rozwoju gospodarczym 
i społecznym, ale bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których 
zależą zdrowie, życie i egzystencja ludzi, przyrody oraz kultury3. 

Kraje członkowskie UE zostały zobligowane do ustanowienia zintegrowa-
nego systemu zarządzania wodami w obszarach zlewni rzecznych. System ten 
powinien być budowany przez kojarzenie naturalnych procesów zachodzących 
w przyrodzie ze świadomą działalnością człowieka, wykorzystującego nowe 
instrumenty prawne i ekonomiczne oraz wynikające z nich działania technicz-
ne. Takie podejście do działań w zakresie ochrony środowiska wodnego oraz 
odpowiedzialność ekologiczna jednostek prawnych i fi zycznych powodują, że 
z czasem (który jest niestety bardzo długi) środowisko to samo się regeneruje. 
Wystarczy tylko nie dostarczać lub bardzo znacznie ograniczyć emitowane do 
niego zanieczyszczenia, tak żeby nie przekroczyć progu jego samoregeneracji. 
Takie działania z pewnością będą pozytywne dla środowiska wodnego. Wskaź-
nik spełnienia norm na wodach przybrzeżnych państw „starej” UE wynosi 96,7%. 
Efektem przestrzegania tych norm jest np. przywrócenie życia biologicznego 
w rzekach Ren i Tamiza4.

Z perspektywy norm i działań w ochronie środowiska naturalnego można 
by dodać jeszcze jedną zasadę, stosowaną z powodzeniem (dla środowiska na-
turalnego) w UE: „myśl globalnie działaj lokalnie”. Zgodnie z tą zasadą Unia 
określa ogólne normy ochrony środowiska i rygorystycznie sprawdza ich wyko-
nanie, ale także daje środki fi nansowe na ich realizację. Środki te jednak mają 
trafi ć bezpośrednio na lokalne tereny państw członkowskich, które w myśl innej 
zasady – „usuwania szkód przede wszystkim u źródła” – realizują unijne zało-
żenia i podejmują początkowe decyzje o tym, co trzeba zmienić, jakie projekty 
realizować, aby jeszcze bardziej chronić środowisko przed emitowanymi do nie-

2 http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.11584 (31.05.2009).
3 http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.249 (30.05.2009).
4 E. Węcławowicz-Bilska, Wpływ idei ochrony środowiska na kształt przestrzeni. Tendencje 

światowe i działania w regionie krakowskim, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 
s. 6.



66 Bogdan Dylong

go zanieczyszczeniami. Środki unijne są zarazem tak dzielone, ażeby można było 
na terenie całej UE stosować zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ochrona środowiska w Unii Europejskiej

Ochrona środowiska ma w państwach członkowskich UE właściwie już 
ponad trzydziestoletnie doświadczenia, jeśli EWG będziemy traktować jako 
pierwowzór Unii. Wiąże się to przede wszystkim z zagrożeniami dla środowiska 
ziemskiego, stwarzanymi przez człowieka i jego rozwój gospodarczy. Wynikiem 
rozpoznania tych zagrożeń, ich zrozumienia i uświadomienia skutków, jakie one 
ze sobą niosą dla otoczenia, w tym także tych skierowanych przeciwko zdrowiu 
(życiu) ludzkiemu, stały się rozwiązania normatywne, wymuszające zachowania 
człowieka mające na celu poszanowanie środowiska, w którym on żyje5. Począt-
kiem tych doświadczeń w Europie był rok 1967 i ustanowienie dyrektywy Rady 
67/548/EWG w sprawie ujednolicenia ustaw i innych aktów normatywnych oraz 
decyzji administracyjnych dotyczących klasyfi kacji, pakowania i oznakowania 
substancji niebezpiecznych6. 

Dostępność zasobów wodnych w odpowiedniej ilości i o właściwej jako-
ści decyduje o warunkach życia ludzi i o rozwoju gospodarczym kraju. Unia 
Europejska, widząc konieczność zarówno ochrony wód, jak i racjonalnego wy-
korzystania zasobów wodnych, kształtuje swoją politykę ekologiczną poprzez 
akty prawne zmierzające do przywrócenia właściwego stanu tych wód i ochrony 
ich zasobów przed zanieczyszczeniem. Normy ochrony środowiska i zarazem 
podstawy inwestycji z tym związanych – wyznaczają dyrektywy UE. Dwie naj-
ważniejsze to7:
− dyrektywa 91/271/EWG97 z 21 maja 1991 r., która dotyczy określenia obsza-

rów wrażliwych na eutrofi zację, zidentyfi kowania aglomeracji stanowiących 
zagrożenie dla środowiska wodnego danego regionu ze względu na wysoką 
emisję substancji biogennych i zaostrzenia norm ich emisji do środowiska 

5 A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, 
s. 15.

6 R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska w UE w zarysie, TNOiK, Toruń 1999, s. 51.
7 A. Koźma, Oczyszczalnie z euro dotacji – gospodarka wodno-ściekowa w samorządach te-

rytorialnych, „Biuletyn Fundusze Publiczne”, http://fi nanse-publiczne.pl/artykul.php (3.06.2009); 
M. Roman, Stopień oczyszczania ścieków – jaki powinien być?, w: Postęp techniczny w dziedzinie 
oczyszczania ścieków, Katowice 1995, s. 351–366; Studium Program Odra, http://www.program-
odra.pl (3.12.2009), s. 6.187.
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wodnego; Rada Ministrów w listopadzie 2000 r. uznała cały obszar Polski za 
wrażliwy na eutrofi zację wód w myśl tej dyrektywy;

− dyrektywa 2000/60/WE99 z 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 
z 22.12.2000 r.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). 

RDW ma podstawowe znaczenie w polityce wodnej Unii Europejskiej. 
Polega ono na dążeniu do integracji ochrony zasobów wodnych i zarządzania 
nimi poprzez wprowadzenie koncepcji zintegrowanego zarządzania dorzecza-
mi z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w oparciu o istniejące 
zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. RDW powoduje, że działania 
na rzecz ochrony środowiska wodnego są koordynowane spójnie i racjonalnie. 
Określa ona nowe podejście do systemu zarządzania wodami, a także wprowadza 
wymóg podjęcia wszelkich koniecznych i dostępnych środków w celu uzyskania 
„dobrego stanu” wszystkich wód Europy do 2015 r. 8

Jednym z warunków rozwoju gospodarczego kraju jest zapewnienie szero-
ko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury ochrony 
środowiska. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej ma pośredni wpływ 
na spełnienie wymagań stawianych przez wcześniej wymienione dyrektywy śro-
dowiskowe UE. To one niejako „wymusiły” inwestycje w infrastrukturze pol-
skiej gospodarki wodnej.

Inwestycje w polskiej gospodarce wodnej

Na terenie Polski głównym zagrożeniem dla środowiska wodnego są ścieki 
komunalne lub przemysłowe, które albo wcale nie są czyszczone, albo też są 
niedostatecznie oczyszczone przed ich wprowadzeniem do wód powierzchnio-
wych. W celu pozbycia się tego problemu powstał Krajowy Program Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Założenia KPOŚK nakładają na Polskę 
obowiązek budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w 318 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców) oraz 
rozbudowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w 459 aglomeracjach 
o łącznej długości ok. 20 tys. km9. Przez najbliższe sześć lat trzeba będzie także 

8 Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach, Słowacji w zakresie ochrony środowiska, 
a członkowstwo w Unii Europejskiej, red. J. Sommer, Monografi a 51, Towarzystwo Naukowe Pra-
wa Ochrony Środowiska, Wrocław 2004, s. 180.

9 http://www.inwestycje.pl/fundusze_unijne/oczyszczalnie_z_eurodotacji;18691;0.html 
(25.06.2009).
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jeszcze wybudować bądź zmodernizować 950 oczyszczalni ścieków oraz 25 tys. 
km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadku aglomeracji od 2 tys. do 
15 tys. RLM, kosztem ok. 50 mld zł. 

Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej w nowej perspektywie 2007–
2013 kierowane jest na wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego oraz 
ich związków, porozumień i stowarzyszeń, a także spółek prawa handlowego, 
w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu teryto-
rialnego lub ich związki. Jest ono przeznaczone głównie na wsparcie fi nansowe 
dla przedsięwzięć zgodnych z KPOŚK, a polegających przede wszystkim na za-
pobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i na redukcji zanieczyszczeń przedosta-
jących się do środowiska wodnego10. 

Wchodząc w struktury UE, Polska musiała przyjąć unijną politykę w za-
kresie ochrony środowiska. W przypadku środowiska wodnego, ze względu na 
spore zaległości w działaniach w tym zakresie, należy wykonać bardzo dużo róż-
nych prac z tym związanych. Wiele zaprojektowanych we wcześniejszych latach 
oczyszczalni, w tym nawet bardzo dużych, nie może spełnić obecnych norm, 
szczególnie w zakresie usuwania biogenów. Generalnie problem sprowadza się 
do zbyt małych kubatur na poprowadzenie trójfazowego procesu zintegrowane-
go usuwania związków węgla, azotu i fosforu zgodnie z obowiązującą w UE 
dyrektywą 91/271/EWG 97. W związku z taką sytuacją nasz kraj w „Stanowisku 
negocjacyjnym Polski w obszarze środowisko” przedstawił wniosek o ustano-
wienie okresów przejściowych dla wdrażania tej dyrektywy – do końca 2010 r. 
w wypadku aglomeracji o RLM powyżej 15 tys. i do końca 2015 r. w wypadku 
aglomeracji o RLM od 2 tys. do 15 tys. Przesunięcie tych terminów związane jest 
z dużą skalą prac i bardzo kapitałochłonnymi inwestycjami11.

Możliwość realizacji inwestycji z tym związanych Polska uzyskała za po-
mocą POIiŚ12. Program ten zakłada wspieranie i rozbudowę infrastruktury tech-
nicznej, a jednocześnie ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz 
zdrowia ludności, przy zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójno-
ści terytorialnej. Przewiduje on w latach 2007—20013, oprócz spraw związa-
nych z ochroną środowiska, realizację także innych inwestycji, m.in. budowę 
dróg ekspresowych (2219 km) i autostrad (636 km), linii kolejowych (1566 km) 
i rozbudowę ośmiu portów lotniczych, budowę ropociągów (450 km) i gazo-

10 Tamże.
11 M. Wszelaka, Lista zaległości, „Rynki Zagraniczne” 2009, nr 1, s. 14.
12 http://www.inwestycje.pl/fundusze_unijne/oczyszczalnie_z_eurodotacji;18691;0.html 

(25.06.2009).
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ciągów (5900 km), rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej (600 km) 
oraz infrastruktury społecznej (budowa lub remont 120 obiektów edukacyjnych, 
31 obiektów kulturalnych, 160 ośrodków opieki zdrowotnej oraz zakup 600 am-
bulansów)13. Z traktatu akcesyjnego wynika jednoznacznie, że woda, która wy-
pływa z oczyszczalni i kranów w całej Polsce, musi do końca 2015 r. osiągnąć 
wysokie standardy unijne. Zasadnicze znaczenie w fi nansowaniu tych inwestycji 
mają fundusze unijne14. 

Ocena realizacji inwestycji z funduszy europejskich

W latach 2004–2006 Unia Europejska przeznaczyła Polsce do wykorzysta-
nia na POIiŚ 2,7 mld euro. Natomiast na realizację całego programu w latach 
2007–2013 przeznaczono ok. 36,5 mld euro, w tym ok. 27,9 mld euro ze środków 
UE, na które składają się w 77% środki z Funduszu Spójności (21,5 mld euro) 
oraz w 23% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6,34 mld 
euro)15. Widać z tego, że różnica w wielkości środków, jakie Polska obecnie może 
otrzymać od UE i zainwestować w modernizację swojej infrastruktury technicz-
nej w zakresie ochrony środowiska, jest bardzo duża.

Fundusz Spójności jest unijnym instrumentem fi nansowym wspierającym 
słabiej rozwinięte kraje członkowskie, w których wskaźnik PKB na mieszkań-
ca jest niższy niż 90% średniej unijnej PKB na mieszkańca. Został on utwo-
rzony w 1993 r. na podstawie traktatu z Maastricht, aby pomóc biedniejszym 
krajom. Pomoc z Funduszu Spójności kierowana jest do konkretnych krajów 
w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym, których wartość 
przekracza 10 mln euro. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków fi nansowych 
podejmowana jest przez Komisję Europejską. Zasady funkcjonowania Fundu-
szu Spójności, określenie kosztów kwalifi kowanych, procedury stosowane przy 
realizacji projektu itp. regulowane są aktami prawnymi Unii Europejskiej. Po-
dobnie jak Fundusz Spójności, fundusze strukturalne mają na celu zniwelowanie 
narastających różnic w rozwoju gospodarczym UE. Zasadnicza różnica między 
funduszami strukturalnymi a Funduszem Spójności polega na skali fi nansowa-
nych projektów i ich charakterze – regionalnym w wypadku Funduszu Spójno-

13 Polityka regionalna Inforegio – Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, http://
ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn (1.06.2009).

14 P. Wrabec, Za wodę jak za zboże, „Polityka” 2009, nr 17 (2702), s. 48–49.
15 http://www.inwestycje.pl/fundusze_unijne/oczyszczalnie_z_eurodotacji;18691;0.html 

(25.06.2009).



70 Bogdan Dylong

ści, krajowym w wypadku funduszy strukturalnych. Podstawowym wskaźnikiem 
kwalifi kującym poszczególne regiony do korzystania z funduszy strukturalnych 
jest PKB na mieszkańca regionu, wynoszący poniżej 75% średniego unijnego 
PKB16. Do korzystania ze środków Funduszu Spójności uprawnione są podmioty 
publiczne. Maksymalny wskaźnik pomocy może wynieść od 80% do 85% kosz-
tów kwalifi kowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest pokryć co naj-
mniej 15% całkowitych kosztów kwalifi kowanych przedsięwzięcia określonego 
w projekcie. Środki z Funduszu Spójności przyznawane są w dwóch równych 
częściach na transport i infrastrukturę ochrony środowiska, mogą być one także 
przeznaczone na tzw. pomoc techniczną, czyli pomoc ekspertów w przygotowa-
niu aplikacji, wdrażaniu projektu, monitoringu, ewakuacji, studiach towarzyszą-
cych i informowaniu społeczeństwa.

Inwestowanie w budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej w aglomeracjach o RLM od 2 tys. do 15 tys. Polska może realizować po-
przez projekty indywidualne fi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. Na realiza-
cję wszystkich RPO przeznaczono 16,6 mld euro, z czego na ochronę środowiska 
przypada 12,5 mld euro17.

Polska w zakresie ochrony środowiska w latach 2004–2006 (szczególnie 
duże projekty, m.in. modernizacja lub budowa dużych nowych oczyszczalni 
ścieków) z możliwych do wykorzystania środków unijnych (głównie Funduszu 
Spójności) wydała na koniec 2007 r. ok. 67%, a na koniec 2008 r. osiągnęła wy-
nik 92,2%. Okres, w którym można wykorzystać te środki, Komisja Europejska 
zgodziła się przedłużyć do końca czerwca 2009 r., m.in. z uwagi na spowolnienie 
gospodarcze i wahania kursu euro18. Dzięki tym środkom wybudowano m.in. 
92 oczyszczalnie ścieków i 2 tys. km kanalizacji19. Obecnie tak duże projekty są 
częścią POIiŚ. Na realizację tego programu w latach 2007–2013 przeznaczono 
Polsce ok. 28 mld euro bezpośrednich dotacji z UE i do końca lutego 2009 r. 
nie wydała ona ani jednego eurocenta. Na razie spośród 250 dużych projektów 
przewidzianych do realizacji w tym okresie Bruksela otrzymała do akceptacji je-

16 http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.11584 (3.06.2009).
17 http://www.inwestycje.pl/fundusze_unijne/oczyszczalnie_z_eurodotacji;18691;0.html 

(9.07.2009).
18 http://www.e-kapital.pl/Briefi ng-prasowy-Aktualny-poziom-wykorzystania-funduszy-unij-

nych- (4.03.2009).
19 M. Wszelaka, Lista..., s. 15.
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dynie pięć. Jednakże polska komisarz ds. polityki regionalnej, odpowiedzialna za 
rozliczanie funduszy UE w Brukseli, prof. Danuta Hübner, stwierdziła, że „Pol-
ska radzi sobie na tym etapie zdecydowanie lepiej od większości innych państw 
członkowskich”. Według europejskich danych statystycznych w wykorzystaniu 
środków unijnych w latach 2004–2007 Polska – pomimo tak niskiego ich wyko-
rzystania – zajmuje trzecie miejsce w Unii (dane na koniec 2007 r.)20.

Obecne opóźnienia w wykorzystaniu środków z unijnych funduszy wiążą 
się z wykreślaniem przez rząd projektów inwestycji uważanych przez Minister-
stwo Środowiska za przedsięwzięcia nieprzygotowane i skierowaniem ich na 
drogę konkursów; wykreślono też projekty, jak się okazało, za małe, niewspół-
mierne  do skali programu i nieważne z punktu widzenia całego kraju. Inną przy-
czyną opóźnień jest nowelizacja przepisów ochrony środowiska, które do chwili 
obecnej są niewystarczająco dostosowane do norm unijnych, a przede wszystkim 
bardzo zawiłe i złożone. Skomplikowany i długotrwały jest także system pro-
cedur przed złożeniem wniosku. W 2008 r. „w ramach nadrabiania zaległości 
we wdrażaniu prawa unijnego” powstało w Polsce 17 ustaw lub ich nowelizacji, 
a także 50 rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Niektóre z nich regulują spra-
wy związane z gospodarką wodną21. W polskim prawie ochrony środowiska do 
dziś problemem są nieustanne zmiany jego przepisów oraz ich niezgodność z dy-
rektywami UE. Każda kolejna nowelizacja tych przepisów usuwa jedne niezgod-
ności, lecz zarazem wprowadza na ich miejsce nowe odstępstwa od przepisów 
unijnych i jeszcze bardziej komplikuje system zarządzania środowiskiem22. 

Natomiast główną przyczyną opóźnień w rozpoczęciu inwestycji w latach 
2004–2006 było to, że dokumentacja dotycząca inwestycji czasami przez wiele 
miesięcy zalegała w jednostkach uzgadniających i wielokrotnie zmieniane były 
reguły przetargowe lub kryteria oceny warunków kontraktowania. Niezwykle 
długo trwały procedury zatwierdzania, brakowało koordynacji przetargów, ist-
niały opóźnienia w uzyskiwaniu środków na rachunku benefi cjenta. Długa była 
także droga obiegu dokumentów pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministerstwem Środowiska oraz Minister-
stwem Finansów, przy czym każda z tych instytucji mogła zgłosić uwagi doty-
czące wniosku i zażądać jego korekty, a po ich złożeniu wniosek rozpoczynał na 

20 C. Kowanda, Jak wydawać, żeby zarobić. „Polityka”2009, nr 4 (2689), s. 42–44.
21 J. Zientek-Varga, Priorytety w ochronie środowiska, „AURA” nr 2, s. 19.
22 M. Gawrychowski, Podstawowy dla nas problem to nieustanna zmiana przepisów (rozmowa 

z marszałkiem województwa podkarpackiego Z. Cholewińskim), „Gazeta Prawna” 2009, nr 42 
(2425), s. B2.
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nowo proces zatwierdzania. Dużo czasu zajmowało też opiniowanie specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia23.

Podsumowanie

Właściwe zrealizowanie inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury 
w ochronie środowiska jest z pewnością sposobem na nadrobienie wieloletnich 
zaległości w tej dziedzinie, ale daje także możliwość pobudzenia gospodarki kra-
ju w okresie kryzysu, ze względu na dużą skalę prac z tym związanych. Łącznie 
do zainwestowania w modernizację infrastruktury technicznej gospodarki wod-
nej w latach 2007–2013 jest 16,6 mld euro w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Natomiast w całą ochronę środowiska można dodatkowo zain-
westować jeszcze 36,5 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Łącznie daje to kwotę ok. 53 mld euro, w tym 40,4 mld euro 
bezpośrednich dotacji unijnych z różnych funduszy. Tak duża skala i nakłady 
środków fi nansowych to z pewnością szansa na pobudzenie polskiej gospodarki 
i ograniczenie skutków kryzysu, który ją dotyka. Problemem w tej sytuacji nie 
jest jednak pozyskanie środków fi nansowych na realizację tych inwestycji, po-
nieważ te w znacznej większości zagwarantowała nam Unia Europejska, ale ich 
skuteczne i jak najwłaściwsze wykorzystanie oraz coraz krótszy czas zrealizowa-
nia tych inwestycji.

Głównymi czynnikami spowolnienia tempa realizacji inwestycji w moderni-
zacji infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków unijnych są przyczy-
ny organizacyjne i systemowe. Sporo tych czynników usunięto już w pierwszych 
pięciu latach uczestnictwa Polski w strukturach UE, ale wciąż zostało jeszcze 
dużo do zrobienia w tym zakresie. 

Streszczenie

Inwestycje realizowane przez branżę budowlaną mają dobry wpływ na pobudzanie 
gospodarki. Wymagają one jednakże dużych nakładów fi nansowych. Unia Europejska 
stosuje na swoim terenie rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska, ale ma 
także nowoczesną infrastrukturę techniczną, zdolną je spełniać. Polska, aby móc spełniać 
te normy, musi zmodernizować swoją infrastrukturę techniczną. W ramach stosowanego 
w Unii Europejskiej zrównoważonego rozwoju Polska może korzystać z fi nansowych 

23 A. Biedrzycka, Nie układamy sieci w chmurach (wywiad z S. Drzewieckim, prezesem Izby 
Gospodarczej Wodociągi Polski), „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2006, maj–czerwiec, 
s. 10.
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środków za pośrednictwem różnych funduszy unijnych. Pełne wykorzystanie środków 
przyznanych Polsce może być sposobem na pobudzenie polskiej gospodarki i zmniej-
szenie skutków kryzysu. 

Summary

THE NATURE PRESERVATION INFRASTRUCTURE 
IN THE WATER MANAGEMENT

The investments realized by building industry positively stimulate the economy. 
However they need capital expenditure on a large scale. The European Union applies 
strict standards in the preservation of the nature area, but also has modern technology 
resources to satisfy own expectations. Poland must improve the technology infrastruc-
ture in order to satisfy the EU requirements. Within the sustainability further framework 
Poland may use different European funds. Only taking full advantage of the EU granted
funds may be a way to stimulate Poland’s economy and to reduce the consequences 
of the fi nancial crisis.
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ROLA DIALOGU I ZAUFANIA 
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp

W polskiej demokracji obserwujemy nieustanny proces modyfi kacji roli 
obywatela w wymiarze społeczności lokalnej. Rozwija się świadome społeczeń-
stwo, zwane często obywatelskim, defi niowane jako ogół ludzi świadomych 
swoich praw, umiejących je skutecznie egzekwować. Modyfi kacje dotyczą róż-
nych obszarów, a jednym z nich jest proces zarządzania publicznego. Powstają 
nowe formy demokracji, takie jak demokracja uczestnicząca, partycypacyjna. 
Przejawem wzajemnych kontaktów między różnymi partnerami społecznymi na 
różnych poziomach jest dialog społeczny, którego głównym celem jest budowa-
nie obustronnego zaufania. Koncept artykułu opiera się na założeniu, że jednym 
z determinantów skuteczności działań władz lokalnych jest świadome podejmo-
wanie działań na rzecz budowy zaufania poprzez proces dialogu społecznego 
oraz dla jego wzmacniania. Dobre zarządzanie jednostkami samorządu tery-
torialnego skutkuje nie tylko osiągnięciem celów rozwojowych, ale również prze-
świadczeniem mieszkańców o słuszności podejmowanych decyzji i pozytywnym 
wizerunku gospodarza terenu. Tworzy się zatem pozytywne public relations – 
w wyniku świadomie podejmowanych działań. Celem artykułu jest wyjaśnienie 
roli dialogu społecznego oraz zaufania jako współczesnych warunków prowa-
dzenia rządów przez władze lokalne i regionalne oraz weryfi kacja tezy, iż dia-

* Radosław Folga – mgr, Instytut Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświę-
cimiu.
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log społeczny ogrywa podstawową rolę w tworzeniu atmosfery wzajemnego za-
ufania, a zatem podstawowego celu samorządowego public relations. Artykuł 
powstał na podstawie analizy dostępnej literatury w tej dziedzinie oraz na podsta-
wie własnych doświadczeń zawodowych i obserwacji.

Istota dialogu społecznego i zaufania

Dialog społeczny w kontekście relacji władza samorządowa – mieszkańcy 
to, najogólniej mówiąc, jedna z form komunikacji, wynikająca z chęci podejmo-
wania i utrzymywania relacji z otoczeniem. Kreowanie dobrych relacji z otocze-
niem, tworzenie pozytywnego obrazu, tworzenie zaufania i dobrego wizerunku to 
świadome samorządowe public relations. Dialog może być działaniem towarzy-
szącym włączaniu społeczności w proces podejmowania decyzji. Jak pisze Jerzy 
Hausner, dialog społeczny powinien być podporą dobrego komunikowania się 
jako całokształtu kontaktów międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych1. Celem 
dialogu jest nie tylko poznanie zdania drugiej strony na temat określonej spra-
wy, ale również zbudowanie zaufania społecznego, a w konsekwencji być może 
porozumienia i zgody co do określonych działań. To właśnie zaufanie partnera 
(pracownika, pracodawcy, instytucji, wyborców, klientów) jest tym szczególnym 
dobrem, o które warto zabiegać. Jak określa to mowa potoczna, każdej nowo wy-
branej władzy, w jakimkolwiek kształcie, towarzyszy tzw. kredyt zaufania two-
rzący ochronny bufor dla podejmowanych decyzji. 

Według Pawła Prokopa wiarygodność i zaufanie mieszkańców należy roz-
patrywać, pamiętając o tym, że ich pozyskanie wymaga spójności słów (deklara-
cji) i czynów (działań)2. 

Odchodząc od celu budowania zaufania, można stwierdzić, iż dialog 
z jednej strony ma pomóc władzom samorządowym lepiej zrozumieć problemy 
wspólnoty, a z drugiej pozwala obywatelowi poczuć swój indywidualny wpływ 
na kreowanie rzeczywistości i rozwiązywanie swoich problemów. Pozwala rów-
nież na społeczną kontrolę samorządów działających z założenia w interesie oby-
wateli i pro publico bono. Podstawą zasady partycypacji społecznej, określonej 
w popularnym wśród samorządów programie „Przejrzysta Polska”, jest waru-

1 Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1999, s. 80.

2 P. Prokop, Sprawne zarządzanie jako element budowania wiarygodności urzędów samorządo-
wych i zaufania mieszkańców, w: Władza lokalna a media, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006, s. 187.
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nek: „W gminie jest prowadzony dialog społeczny, gmina wspiera organizowanie 
się mieszkańców, by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności 
lokalnej”3. Rolę zaufania istotnie podkreślił premier RP, Donald Tusk, który 
w exposé wygłoszonym 23 listopada 2007 r. powiedział: „Słowo »zaufanie« bę-
dzie w związku z tym mottem [...] całej naszej kadencji i całego okresu, w którym 
przyjdzie mi, z moimi współpracownikami, rządzić. [...] Jeśli władza central-
na nie ma zaufania do samorządu, staje się dla niego śmiertelnym zagrożeniem. 
Obok naszego zaufania, które deklarujemy do każdego człowieka z osobna, do 
przedsiębiorczości, do rynku, chcemy tu także zadeklarować nieporównywalnie 
większe zaufanie do samorządu terytorialnego każdego szczebla. Tam będą roz-
grywały się losy Polski [...]”4.

Dialog w kontekście komunikacji społecznej 

Władza państwowa i samorządowa świadczy różnorodne usługi publiczne 
o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa. Są to m.in. ochrona zdrowia, 
edukacja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, za-
rządzanie gospodarką przestrzenną, kulturą, sportem, pomocą społeczną. Część 
ludzi niestety krytycznie odnosi się do sposobu i form świadczenia usług tak 
ważnych ze społecznego punktu widzenia. Postrzega je poprzez marnotrawstwo, 
niedostatek, ograniczenie ich dostępności, słabą jakość. Całość potęguje niskie 
zaufanie do przejrzystości decyzji podejmowanych przez władzę publiczną, 
zwłaszcza w kwestii zarządzania fi nansami publicznymi. Jednym z częściej po-
noszonych zarzutów wobec władzy samorządowej jest nieudolna komunikacja, 
brak społecznych konsultacji, brak dialogu społecznego5. W obecnych czasach 
władza publiczna dostrzega w coraz większym stopniu rolę polityki informacyj-
nej. Uzyskuje ona nowy wymiar i znaczenie w dostosowaniu funkcjonowania 
urzędu do współczesnych warunków. Jedną z przyczyn tego procesu jest rosnąca 
świadomość społeczeństwa co do swoich praw oraz odwaga ich obrony. Dialog 
jako forma komunikacji to jeden z podstawowych warunków sprawnego i efek-
tywnego funkcjonowania urzędu i miasta. Brak przepływu informacji do społe-

3 K. Margol, Zasada partycypacji społecznej, prezentacja na konferencje regionalne progra-
mu „Przejrzysta Polska”, 4–8 kwietnia 2005, http://www.przejrzystapolska.pl/strona.php?p=11 
(12.03.2009). 

4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Exposé premiera z 23.11.2007 r., http://www.kprm.gov.
pl/s.php?id=1389&path=10325 (13.07.2009). 

5 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 8.
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czeństwa i bieżącego informowania wzbudza nie tylko nieufność, ale również 
podejrzenia o stronniczość, interesowność, nieetyczne postępowanie administra-
cji6. 

Elementy skutecznego samorządowego public relations znajdujemy w mo-
delu zarządzania partycypacyjnego, w którego analizie bogate doświadczenia 
prowadzone były w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, współfi nan-
sowanego ze środków Banku Światowego7. Przykładowe działanie zostanie opi-
sane w dalszej części artykułu. Według Bogusławy Dobek-Ostrowskiej oraz Ro-
berta Wiszniowskiego zadaniem komunikowania publicznego jest wyjaśnianie 
społeczeństwu decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne na wszystkich 
szczeblach władzy oraz prezentacja wyników tych decyzji. Dzięki temu intencje 
oraz motywacje wyborów dokonywanych przez nadawców stają się dla odbior-
ców jasne i zrozumiałe. Wiedza obywateli w zakresie spraw publicznych po-
budza ich odpowiedzialność społeczną i wzmacnia identyfi kację obywatelską8. 
Zadaniami władz samorządowych są informowanie społeczeństwa, dialog ze 
społeczeństwem, czynienie pracy administracji przejrzystą, gromadzenie i wy-
korzystywanie opinii oraz postulatów obywateli, różnych grup społecznych. Po-
zwala to przede wszystkim zdobyć zaufanie obywateli, biznesu, poszczególnych 
liderów życia społecznego, zyskać zrozumienie dla decyzji i ich uwarunkowań, 
stworzyć pożądany obraz osobistości zasiadających we władzach i organizacji 
państwowych, umożliwić grupom z otoczenia ocenę pracy władz, wyrażanie 
swych interesów, przekazywanie opinii i postulatów, umożliwić władzom przed-
stawienie odpowiednio wcześniej ich stanowiska w określonych sprawach9. 

Public relations

Komunikacja społeczna to integralna część ludzkich zachowań, zwłaszcza 
osób oraz instytucji publicznych. Nie można prowadzić działalności skierowa-
nej do obywateli, nie informując ich o tym. Administracja jest więc skazana na 

6 M. Brzozowska, Polityka informacyjna urzędu miasta – PR, E-Urząd, Promocja miasta, 
w: Władza lokalna..., s. 257.

7 M. Zawidzki, S. Mazur, Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 71. 

8 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, 
Wydaw. ASTRUM, Wrocław 2007, s. 25.

9 K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydaw. PLACET, Warszawa 
2005, s. 790.
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komunikowanie się. Porozumiewanie się poprzez komunikację, nastawione na 
zrozumienie i budowanie zaufania, to istota samorządowego public relations. 
Niestety, w praktyce dość często nie zwraca się uwagi na potrzebę stosowania 
w administracji publicznej dialogu społecznego, który ma w swojej istocie two-
rzyć warunki do porozumienia. 

Public relations dostarcza przede wszystkim wiedzy, a zatem buduje kon-
takt, a potem go rozwija i umacnia. Celem jest tworzenie atmosfery zaufania i po-
rozumienia na drodze dialogu. Przedmiotem public relations, traktowanego jako 
działanie mające na celu komunikowanie się, jest informacja. Informacja oczywi-
ście powinna być rzetelna, wiarygodna, pełna, prawdziwa, gdyż charakter komu-
nikowania się władz samorządowych świadczy o jakości zarządzania. Prostota, 
logika, zrozumiałość i skuteczność to podstawowe cechy przekazu generowane-
go przez władze samorządowe, skierowanego do społeczności lokalnej. Informa-
cja w komunikowaniu społecznym zawsze jest istotna i konieczna, nawet wtedy, 
gdy nie przynosi wiele nowego. Z „piarowego” punktu widzenia władza powinna 
komunikować się nawet w sytuacji, gdy urząd nie ma nic do powiedzenia. Brak 
informacji o działaniach władz, o świadczonych usługach, o fi nansach, budżecie, 
polityce kadrowej, wydatkach na administrację – jest sytuacją najgorszą. Nawet 
informacja o braku informacji jest lepsza niż milczenie. Ma to duże znaczenie 
psychologiczne. Warunkami dobrej komunikacji społecznej są m.in. dobór odpo-
wiednich narzędzi, kanału komunikacyjnego, używanie języka przekazu. Jednym 
z podstawowych praw obywatela jest prawo do uzyskiwania informacji. Można 
stwierdzić, iż prawo takie to jeden z fi larów społeczeństwa obywatelskiego, two-
rzący to społeczeństwo. Wyłącznie od władz zależy, czy sposób prezentacji infor-
macji jest tylko spełnieniem prawnego wymogu, czy też przemyślanym, celowym 
działaniem marketingowym, mającym na celu uzyskanie poparcia, zrozumienia 
i zaufania. Konieczne jest, aby wszyscy decydenci w sferze publicznej zdali so-
bie sprawę, iż minęły już czasy, kiedy informacja była dobrem zarezerwowanym 
dla władzy, a informację medialną tworzono „pod publiczność” i miała ona nie-
wiele wspólnego z prawdą. Sukces samorządu mierzony poziomem zadowolenia 
mieszkańców, zaufania do władzy i stopniem zaspokojenia ich potrzeb może być 
osiągnięty tylko przy zachowaniu otwartej, dobrze zarządzanej, wielowymiaro-
wej polityki informacyjnej. Wysokie miejsca w rankingach zaufania do władzy, 
a szczególnie do konkretnych polityków, stały się współcześnie jednymi z naj-
bardziej pożądanych, prestiżowych atrybutów władzy. 
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Zrozumienie i zaufanie

Jak zauważa Paweł Swaniewicz, w Polsce poziom zaufania do polityków 
należy do najniższych w Europie, przy czym skłonność do podejmowania przez 
Polaków działań wspólnych (która mogłaby być mierzona członkostwem w or-
ganizacjach dobrowolnych) jest w porównaniu z innymi krajami bardzo niska10. 
Być może taka sytuacja wynika po części z historii naszego państwa i z całkowi-
tego braku zaufania do władz publicznych w okresie przed 1989 r. Celem public 
relations, rozumianego jako stwarzanie dobrych relacji ze społecznością lokalną, 
jest kreowanie zrozumienia oraz osiąganie porozumienia. Sprawne zarządzanie 
samorządem, oparte na porozumieniu, to element budowania wiarygodności 
urzędu i zaufania mieszkańców do władzy. Przy takim założeniu możemy mówić 
o skutecznym wpływaniu na opinię publiczną. Samorządy szukają wzorców po-
stępowania. Coraz częściej rozumieją, że nie da się budować zamków na piasku 
i wszelkie, najpiękniejsze nawet i najmądrzejsze zapewnienia i obietnice obrócą 
się przeciwko nim, jeśli nie będą poparte rzeczywistymi działaniami. Dlatego 
dużym zainteresowaniem ze strony samorządów cieszy się program „Przejrzy-
sta Polska”. Posiadanie certyfi katu uczestnictwa w tym programie stało się nie 
tylko celem promocyjnym samym w sobie, ale można wnioskować, że również 
faktycznym krokiem do poprawy działania zgodnego z zasadami przejrzystości 
i jawności.

Dobre zarządzanie gminą, oparte na otwartej polityce informacyjnej, zgod-
ności słów z czynami oraz konsekwencji w działaniu – to wyzwanie dla osób ro-
zumiejących, czym są i dlaczego warto podejmować działania public relations.

Ewa Hope wskazuje na rolę mówienia prawdy podczas komunikowania 
public relations, a zatem również w dialogu społecznym. Jeśli bowiem władza 
ceni szczerość, przestrzegając społecznej normy nieoszukiwania i nieokłamy-
wania, to tym samym przekazuje informację o dobrych intencjach urzędu, woli 
współpracy i szacunku do obywateli. Przemilczenia, mówienie półprawd oraz 
uogólnianie to niestety często występujące zjawisko w działalności public rela-
tions. Dlatego PR uznawany jest czasami za zakłamanie, matactwo, kreowanie 
faktów, ukrywanie negatywnych informacji, działania na pokaz11. Należy jed-

10 P. Swaniewicz, Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów 
lokalnych w Polsce, w: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. 
S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2006, s. 473.

11 E. Hope, Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne, w: Public rela-
tions, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 148.
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nak przy tym pamiętać, iż zasada posługiwania się wyłącznie informacją pełną, 
otwartą, podawaną zawsze, wszędzie i w pełni, może w pewnych warunkach być 
niekorzystna, a nawet szkodliwa. Szczególnie, jeśli będziemy rozpatrywać takie 
zachowanie w sytuacji kryzysowej.

Zasady

Zarządzając dialogiem społecznym w perspektywie długookresowej, należy 
pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad. Strony uczestniczące w dialogu 
powinny być niezależne. Niezależność stron oraz ich status do reprezentowania 
danej strony wydają się podstawami dialogu. Przy zachowaniu tej fundamental-
nej zasady istnieje większa szansa na równowagę w relacjach między partnerami. 
Nie może dochodzić do sytuacji, kiedy jedna ze stron dąży do dominacji nad dru-
gą. Konieczne jest, aby strony dialogu, przystępując do wzajemnej komunikacji, 
zaufały partnerowi oraz go szanowały. Zaufanie wzmaga zatem proces dialogu, 
a zarazem go kreuje bądź wzmacnia. Wniosek ten zobrazowano na rysunku.

Dialog i zaufanie społeczne
Źródło: opracowanie własne.

Nieetyczne jest zachowanie mające na celu manipulację, ukrywanie rze-
czywistych intencji. Strony powinny być nastawione na zawarcie kompromisu. 
Należałoby w pierwszej kolejności odwoływać się do podstawowych wartości 
wspólnych dla obu stron, a więc stworzyć klimat do pozytywnych rozmów. Za-
warte postanowienia powinny być obligatoryjnie przestrzegane. Do innych zasad 
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uczciwego dialogu społecznego trzeba zaliczyć zasadę rzetelności informacyjnej, 
zdolność do przyjmowania krytyki, gotowość do krytycznej oceny własnych po-
stępowań, partnerskiego traktowania grup docelowych, przedkładania racjonali-
zmu nad emocje, unikania wartościowania odbiorców i ocen.

Formy i techniki

Dialog społeczny w warunkach samorządowych może przybierać różne for-
my i posługiwać się różnymi technikami. Najważniejsze, a zarazem najczęściej 
stosowane wśród form są konsultacje społeczne, opiniowanie, negocjacje, infor-
mowanie12. Celem negocjacji jest zwykle osiągnięcie określonego kompromi-
su. Rokowania mogą dotyczyć spraw merytorycznych lub wzajemnych relacji 
i najczęściej kończą się określonym postanowieniem, np. ustaleniem określonej 
ceny, opłaty, terminu. Konsultacje w zasadzie nie muszą prowadzić do zawarcia 
konkretnych porozumień. Mają one na celu raczej dyskusję, wyjaśnienie niezro-
zumiałych informacji, poznanie siły i opinii drugiej strony. Strony konsultacji 
często honorują ich wynik. Opiniowanie to forma mająca na celu poznanie opi-
nii drugiej strony na dany temat. Częstokroć opiniowane są różne dokumenty 
ważne dla planowania krótko- i długookresowego, takie jak budżet jednostek sa-
morządów, strategia rozwoju, plan zagospodarowania przestrzennego, programy 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Stanowiska partnerów społecznych 
nie są wiążące dla władz samorządowych i urzędników. Zasady opiniowania 
są jednak najczęściej uregulowane przepisami prawa, które określają również, 
w jakich sprawach urząd jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii. Inna forma 
społecznego dialogu to informowanie. Przedstawiciele administracji samorzą-
dowej przekazują mieszkańcom informacje bądź z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek zainteresowanych stron. Tematowi praktyki przekazywania informacji 
można by poświęcić niejeden artykuł i zapewne tak jest w literaturze przedmiotu. 
Słuszne wydaje się stwierdzenie, że dobra, rzetelnie przygotowana, podana we 
właściwym miejscu oraz czasie informacja jest dla władz samorządowych pod-
stawowym obowiązkiem. 

Z uwagi na objętość artykułu nie sposób opisać wszystkich technik dialogu, 
nie taki zresztą jest jego cel. Na potrzeby artykułu wymieniono kilka technik 
najbardziej istotnych: 

12 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rodzaje, formy i strony dialogu społecznego, http://
www.mps.gov.pl/index.php?gid=466 (10.03.2009). 
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− informacje drukowane w gazetach, broszurach, informatorach; listy, sprawo-
zdania, ulotki,

− informacje przedstawiane w gablotach informacyjnych, na stronach interneto-
wych urzędów,

− wykłady, wystąpienie publiczne, przemówienia, indywidualne i grupowe roz-
mowy, fora i panele dyskusyjne, godziny przyjęć bezpośrednich, telefoniczne 
gorące linie, punkty konsultacyjne i doradcze, warsztaty, konferencje, debaty 
publiczne, 

− badanie opinii publicznej realizowane na zamówienie urzędów,
− formy przyjmowania skarg i zażaleń, wniosków, wyrażania natychmiastowych 

opinii na dany temat, głosowań, również poprzez referendum; przyjmowanie 
wspólnego stanowiska na spotkaniu z mieszkańcami,

− odczytywanie listów otwartych z petycjami na sesjach oraz zachęcanie do 
udziału obywateli w komisjach rad gmin, powiatów, sejmikach wojewódz-
kich, 

− konsultacje decyzji w społecznych formalnych grupach obywatelskich: orga-
nizacjach pozarządowych, radach dzielnic, sołectwach, społecznych radach, 
np. sportu, promocji,

− wizje w terenie i bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. 

Dialog społeczny w praktyce samorządów – studium przypadków 

Jednym z przedsięwzięć docenionych w ramach Programu Rozwoju Insty-
tucjonalnego (PRI) jest wzorowe działanie urzędu spełniającego zasadę partycy-
pacji społecznej opartej na dialogu społecznym. Działanie zostało zrealizowane 
przez gminę Wierzbinek oraz powiat pleszewski. Obie jednostki samorządu te-
rytorialnego opracowały wieloletni plan inwestycyjny, opierając się na dialogu 
ze wspólnotą przy ustalaniu listy zadań. W PRI określono, iż docelowym sta-
nem modelowego poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu gminy w ramach 
kryterium zarządzania nr 14 – Komunikacja i partycypacja społeczna, jest taka 
sytuacja, w której: 
− urząd informuje mieszkańców o wszystkich ważnych dla społeczności lokal-

nej sprawach, pozyskuje opinie mieszkańców oraz prowadzi konsultacje spo-
łeczne;

− urząd stosuje zróżnicowane narzędzia komunikacji i partycypacji społecznej;
− funkcjonuje forum trzech sektorów, które tworzą samorząd gminny, repre-

zentacja organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele biznesu lokalnego. 
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W ramach forum podejmowane są decyzje kluczowe dla społeczności lokal-
nej;

− stosowane narzędzia komunikacji i partycypacji społecznej poddawane są 
okresowej ocenie. Rezultaty oceny są wykorzystywane w celu doskonalenia 
stosowanych instrumentów komunikacji i partycypacji społecznej13.

Innym przykładem realizacji dialogu społecznego jest projekt „Dialog spo-
łeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”, fi nan-
sowany z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, 
a realizowany przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W ramach 
projektu organizowany jest cykl szkoleń i warsztatów „Budowanie Lokalnego 
Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”. 
Szkolenia adresowane są do partnerów społecznych na szczeblu regionalnym 
i lokalnym. Przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracodawców, związ-
ków zawodowych oraz trzeciego sektora zyskają możliwość poszerzenia wiedzy 
umożliwiającej efektywne działanie na rzecz lokalnego rozwoju. Projekt obej-
muje również działania promujące problematykę partnerstwa lokalnego14.

„Dialog społeczny” to nazwa serwisu prowadzonego przez Urząd Miasta 
Krakowa, pełniącego funkcję platformy komunikacyjnej umożliwiającej konsul-
tacje społeczne w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji oraz projek-
tów miejskich. Dzięki takiej formie utrzymania komunikacji społecznej miesz-
kańcy mogą się dowiedzieć, co aktualnie jest konsultowane w Krakowie, jakie są 
wyniki zakończonych konsultacji społecznych, w jaki sposób mogą mieć wpływ 
na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich w Krako-
wie. Autorzy serwisu piszą: „Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi, propozycje 
i zaprosić wszystkich mieszkańców Krakowa do zaangażowania się w podej-
mowanie decyzji, które swymi skutkami dotkną każdego z nas. Uczestniczenie 
w procesie dialogu społecznego, wyrażanie własnej opinii, poglądów, dzielenie 
się swoimi uwagami, alternatywnymi rozwiązaniami umożliwi poznanie stano-
wiska wszystkich zainteresowanych stron oraz oczekiwań odnośnie planowa-
nych i realizowanych inwestycji i projektów miejskich. To z kolei przyczyni się 
do stworzenia płaszczyzny partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla roz-
woju Krakowa i jego mieszkańców, takich jak projekty wieloletnich programów 

13 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, 
J. Bober, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 78, 87.

14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. 
Andrzeja Bączkowskiego, http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/187/ (10.03.2009). 
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rozwoju i inwestycji, inwestycje, projekty i przedsięwzięcia powodujące znaczą-
cą zmianę warunków życia w Naszym mieście”15.

Zakończenie

Samorządowe public relations to działania mające na celu podtrzymanie 
dobrych relacji władz samorządowych ze społecznością lokalną. Samorządowy 
PR musi być przy tym oparty na dialogu społecznym, który wzmacnia zaufanie 
oraz jest przez nie wzmacniany. Dialog cechuje się wiarygodnością i skutecz-
nością, przy założeniu szczerych intencji obu stron. Dzisiejsze władze lokalne 
wraz z podległymi im urzędami nie mogą się zastanawiać nad tym, czy w ogóle 
zajmować się dialogiem społecznym, ale nad tym, na jaką skale go prowadzić 
i w jakich fi rmach go realizować. Zmiana w podejściu do zarządzania w nowych 
warunkach (określanego w literaturze jako New Public Management) nakazuje 
myśleć o kierowaniu jednostką samorządu terytorialnego nie w kategorii spra-
wowania władzy nad ludem, lecz w kategoriach służby społeczeństwu obywa-
telskiemu, opartej na słuchaniu tego, co to społeczeństwo ma do powiedzenia. 
Objawia się to nowym sposobem myślenia, rozwiązywania problemów, służebną 
rolą w stosunku do oczekiwań i potrzeb miejscowej społeczności, a nade wszyst-
ko – prowadzeniem dialogu społecznego. 

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki zaufania oraz dialogu społecznego podejmowanego 
przez samorządowe władze w aspekcie działań public relations ukierunkowanych na 
pozytywne relacje ze społecznością lokalną. W opracowaniu przedstawiono istotę dia-
logu społecznego jako formy demokracji partycypacyjnej, jego warunki i cechy, fi lozofi ę 
public relations w samorządzie terytorialnym oraz rolę komunikacji społecznej. Na 
zakończenie omówiono przykłady realizacji dialogu społecznego w praktyce. 

Summary

THE ROLE OF DIALOGUE AND CONFIDENCE
IN LOCAL GOVERNMENT

The article relates to the problems of social dialogue and confi dence undertaken by 
local government in the aspect of functioning public relations in the direction of positive 

15 Serwis „Dialog Społeczny” Urzędu Miasta Krakowa, http://www.dialogspoleczny.krakow.
pl (13.03.2009).
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reports with the local community. The essence of the social dialogue was introduced 
in the study as the forms of the participatory democracy, his conditions and features, 
philosophy public relations at the local government and the signifi cation of the social 
communication. The examples of the realization of the social dialogue were talked over 
on the end of the article in the practice.
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GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 
A KONDYCJA BANKÓW W POLSCE W LATACH 2007–2009

Wstęp

Zawirowania na rynkach fi nansowych w latach 2007–2009, a w szczegól-
ności na rynku bankowo-fi nansowym w USA, odcisnęły swoje piętno na ogólno-
światowej gospodarce, przeradzając się w globalny kryzys fi nansowy.

W najpopularniejszym ujęciu kryzys może być rozumiany jako skrajny 
przypadek niestabilności1. Istnieje jednak wiele interpretacji pojęcia „kryzys”: 
kryzys fi nansowy czy też kryzys bankowy.

Frederic S. Mishkin defi niuje kryzys fi nansowy jako sytuację, w której 
pojawiają się poważne zaburzenia na rynkach fi nansowych, charakteryzujące się 
gwałtownym spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu instytucji fi nanso-
wych2. Z kolei kryzys bankowy określany jest najczęściej jako jeden z rodzajów 
kryzysu fi nansowego, w którym znaczna część banków traci bezpieczeństwo, co 
jest równoznaczne z brakiem wypłacalności3.

1 A.G. Haldene, G. Hoggarth, V. Saporta, Assessing Financial System Stability: Effi ciency and 
Structure at the Bank of England, „BIS Papers” 2001, No. 1, s. 138.

2 A. Ostalecka, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difi n, Warszawa, 2009, s. 45.
3 Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa, 

2002, s. 4.
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Globalny kryzys ekonomiczny rynku fi nansowo-bankowego rozpoczął się 
od zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjedno-
czonych (ang. subprime mortgage), które były masowo sprzedawane w postaci 
obligacji strukturyzowanych, opartych na nieruchomościach, w celach inwesty-
cyjnych i spekulacyjnych przez prywatne instytucje fi nansowe, w tym największe 
banki amerykańskie i europejskie. Świadomość ryzykowności tych obligacji była 
niewielka, ponieważ trwał wzrost na rynku nieruchomości, a czołowe instytu-
cje ratingowe wystawiały obligacjom subprime wysokie oceny bezpieczeństwa. 
Jednak w połowie 2007 r. obligacje te okazały się papierami bez pokrycia, co 
spowodowało trudności fi nansowe wielu banków w USA i Europie Zachodniej, 
które to trudności – przez wzajemne powiązania instytucji fi nansowych – znala-
zły odzwierciedlenie w całej Europie, w tym także w Polsce.

Celem artykułu jest ukazanie, jak globalny kryzys fi nansowy wpłynął na 
kondycję banków w Polsce w latach 2007–2009 – poprzez analizę wyników ban-
ków w warunkach turbulencji na rynkach fi nansowych, poruszenie problematyki 
stopnia wypłacalności i zwrotu z kapitału, co nieodzownie wiąże się z przyszłoś-
cią sektora bankowego, a także przedstawienie panujących trendów i zachowań 
w okresie załamania gospodarczego oraz związanych z nimi konsekwencji.

Wpływ kryzysu bankowego na sytuację w polskim sektorze bankowym

Trwający w USA kryzys fi nansowy powoli rozprzestrzenia się na cały 
świat i zaczynamy go odczuwać również w Polsce4. Zmiany, jakie miały miejsce 
w 2008 r., wywołały poważne konsekwencje dla sektora bankowego, przejawia-
jące się zachwianiem płynności fi nansowej oraz brakiem zaufania w relacjach 
między bankami, jak i również z klientami. Kryzys zaufania do instytucji fi nan-
sowych na rynkach międzynarodowych, a do banków w szczególności, destabi-
lizuje ich funkcjonowanie.

W związku z bardzo dobrymi wynikami fi nansowymi wypracowanymi 
w latach „przedkryzysowych” oraz prowadzeniem konserwatywnej polityki dy-
widendowej przez większość banków w Polsce, bezpieczeństwo sektora banko-
wego, określone w dużym stopniu przez współczynnik wypłacalności, można 
uznać za korzystne. W roku 2007 współczynnik wypłacalności dla sektora ban-
kowego wynosił przeciętnie 12,1%. Spadł co prawda w roku 2008 do pozio-

4 Globalny kryzys zmusza analityków do weryfi kacji prognoz dla Polski,http://www.wirtualne-
media.pl/article/2475058_Globalny_kryzys_zmusza_analitykow_do_weryfi kacji_prognoz_dla_
Polski.htm (7.10.2008).
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mu 10,7%, ale głównie za sprawą zmiany sposobu jego naliczania, która weszła 
w życie z początkiem 2008 r. i wynikała z wprowadzenia Nowej Umowy Kapi-
tałowej. Wszystko to pozwala stwierdzić, że polski sektor bankowy jest stabilny 
i ma istotne bufory w postaci wysokiego wyniku fi nansowego oraz kapitałów 
własnych. W Polsce – z wielu przyczyn, do których można zaliczyć m.in. dobrze 
działający nadzór bankowy, brak banków inwestycyjnych, mniejszy niż w krajach 
zachodnich rozwój rynku bankowego, konserwatywna polityka udzielania kredy-
tów bankowych – praktycznie nie mamy do czynienia z kredytami subprime. 
Warto też zaznaczyć, że stosunek udzielonych kredytów hipotecznych do PKB 
w Polsce wynosi obecnie ok. 12%, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej 
– ok. 50%5. Kredyt hipoteczny można więc zaliczyć do produktów elitarnych, 
które pobiera około miliona kredytobiorców. 

Jednak sektor bankowy w Polsce również zaczyna powoli odczuwać skutki 
światowego kryzysu – poprzez zmiany, jakie miały miejsce w 2008 r. i wywo-
łały dla niego poważne konsekwencje, przejawiające się zachwianiem płynno-
ści fi nansowej oraz brakiem wzajemnego zaufania w relacjach zarówno między 
bankami, jak i z klientami. Kryzys uwidocznił się przez utrudniony dostęp do 
fi nansowania na międzynarodowym i lokalnym rynku międzybankowym. Naj-
trudniejszy moment dla polskich banków wystąpił we wrześniu 2008 r., kiedy 
to po spektakularnych bankructwach globalnych banków inwestycyjnych brak 
zaufania na rynkach fi nansowych spowodował praktycznie zatrzymanie obrotów 
na rynku międzybankowym, co oznaczało przede wszystkim konieczność po-
zyskania stabilnych źródeł fi nansowania, w celu utrzymania wymaganych przez 
nadzór norm płynności wskutek pogorszenia się wskaźnika wielkości udzielo-
nych kredytów do przyjętych depozytów. Biorąc pod uwagę niepłynność rynku 
fi nansowego, w czwartym kwartale 2008 r. banki zintensyfi kowały pozyskiwa-
nie depozytów od klientów niebankowych, o niższym poziomie ryzyka, czego 
skutkiem jest trwająca do chwili obecnej „wojna” o depozyty, objawiająca się 
wzrostem ich oprocentowania6.

Co prawda, luka fi nansowania, czyli nadwyżka kredytów nad depozytami, 
jest w polskim sektorze bankowym znacznie mniejsza w porównaniu z rozwi-
niętymi krajami Unii Europejskiej (gdzie liczba kredytów jest średnio o ok. 40% 
większa). Jednak źródła fi nansowania tej luki, głównie poprzez pożyczki od in-

5 A. Gospodarowicz, Kryzys fi nansowy w USA i Europie Zachodniej i jego oddziaływanie 
na sektor bankowy w Polsce, w: J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys fi nansowy i jego kon-
sekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 20.

6 B. Graczyk, M. Kocon, Największe wyzwania i zagrożenia, w: Raport specjalny. 50 Najwięk-
szych banków w Polsce – 2009, „Bank” 2009, nr 6 (201), s. 24.
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nych banków w Polsce na rynku międzybankowym bądź emisję opcji na rynku 
międzynarodowym, praktycznie nie istnieją, ponieważ obecnie środki banków, 
które mają nadwyżki fi nansowe, są gromadzone na rachunku w NBP lub poży-
czane na bardzo krótkie terminy. 

Pogorszenie wyników i niejasna przyszłość rozwoju sektora bankowego 
spowodowała w bankach potrzebę ograniczenia kosztów i poszukiwania nowych 
źródeł dochodów, do których zaliczyć można chociażby ograniczenie kosztów 
zatrudnienia, zmniejszenie zaangażowania w obszary działalności niepowiązane 
bezpośrednio z działalnością bankową oraz optymalizację kosztów działania. Po-
nadto banki stosują bardziej zaostrzone procedury szacowania zdolności kredy-
towej, podwyższają marże kredytowe, ograniczają liczbę i wartość udzielanych 
kredytów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób fi zycznych (przede wszyst-
kim kredyty hipoteczne), koncentrując się na – znacznie wyżej oprocentowanych 
niż produkty kredytowe – pożyczkach gotówkowych dla osób prywatnych. Banki 
starają się sobie radzić również poprzez szukanie nowych źródeł pozyskiwania 
dochodów czy też poprzez podnoszenie kosztów świadczonych usług (np. marże 
i prowizje). 

Analiza wyników fi nansowych osiągniętych przez banki w dobie kryzysu

Według danych, które podała Komisja Nadzoru Finansowego, wynik netto 
banków komercyjnych w pierwszym kwartale 2009 r. wyniósł 1,8 mld zł, pod-
czas gdy w tym samym okresie 2008 r. banki komercyjne zarobiły 3,8 mld zł7. 
Oznacza to, że zysk sektora zmniejszył się do poziomu z początku 2005 r., kiedy 
to PKB rósł w tempie prawie 4%, czyli ponad trzy razy szybciej niż obecnie. 

Wynik banków komercyjnych na koniec 2008 r. w stosunku do roku po-
przedniego obniżył się o 1,7% – z 13,0 do 12,8 mld zł, co spowodowane było 
wzrostem odpisów w wyniku pogorszenia się sytuacji fi nansowej części kredy-
tobiorców oraz z tytułu walutowych transakcji pochodnych czy też zwiększenia 
kosztów działania.

Sytuacja w sektorze bankowym uległa pogorszeniu również wskutek prob-
lemów większości inwestorów zagranicznych (banków-matek), od których banki 
polskie otrzymywały systematycznie pożyczki na poprawę bieżącej płynności. 
Większość bowiem tych banków ma mniejsze lub większe trudności fi nansowe 
spowodowane kryzysem bankowym w USA i otrzymuje pomoc od swoich rzą-

7 Gwałtowny spadek zysków banków, http://serwisy.forsal.pl/artykuly/319646,gwaltowny_spa-
dek_zyskow_bankow.html (21.05.2009).
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dów, które udzielając bankom-matkom wsparcia fi nansowego, żądają, aby zgro-
madzone kwoty środków pieniężnych inwestować wyłącznie w kraju. 

Banki-córki również obawiają się wzrostu liczby kredytów zagrożonych, 
gdyż przybywa im klientów, którzy nigdy nie spłacą swych zobowiązań, a war-
tość przedmiotów hipotek spadła. Pierwszy kwartał 2009 r. to także znaczący 
wzrost wartości rezerw na utracone kredyty, których – np. w Grupie Kapitało-
wej PKO BP – wynik netto z tytułu odpisów na utratę wartości kredytów i in-
nych zobowiązań stanowił 373,6 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2009 r. 
i był 14 razy wyższy niż rok wcześniej. W lepszej sytuacji jest Grupa Pekao 
SA, gdzie odpisy stanowiły 91,7 mln zł w pierwszym kwartale 2009 r. i były 
o 43,9 mln zł (o 91,8%) wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach 2008 r. 
Z trudnościami w odzyskaniu należności będą borykać się również pozostałe 
banki. W Grupie BRE odpisy wzrosły dziewięciokrotnie w ciągu roku, osiągając 
ostatecznie wartość 210 mln zł, będącą efektem pogorszenia koniunktury gospo-
darczej i sytuacji klientów. Aż 30% rezerw wynika z transakcji na instrumentach 
pochodnych. Warto dodać, że na koniec 2008 r. rezerwy na kredyty stanowiły 
130 mln zł, a w pierwszym kwartale 22,2 mln zł. W jeszcze trudniejszej sytuacji 
znalazła się Grupa Millennium. W ciągu pierwszego kwartału 2009 r. poziom 
kredytów zagrożonych wzrósł tam o 410 mln zł, z czego 181 mln zł dotyczyło 
walutowych instrumentów pochodnych – opcji. Bank Millennium wykazywał się 
dużą aktywnością w zakresie zawierania złożonych transakcji opcyjnych, które 
w niewielkim stopniu wykorzystywali eksporterzy jako zabezpieczenie wartości 
przyszłych przychodów z eksportu. Zysk netto grupy spadł o ponad 90% w po-
równaniu z analogicznym okresem 2008 r. i wyniósł 12,1 mln zł8.

Banki, aby przetrwać okres bessy i zachować płynność fi nansową, zaczęły 
koncentrować się na klientach o niższym poziomie ryzyka oraz na produktach 
wymagających mniejszego zaangażowania kapitału, takich jak depozyty, w celu 
pozyskania środków fi nansowych przy możliwie jak najniższych nakładach, cze-
go wynikiem okazała się „wojna” odsetkowa, prowadząca do zwiększenia kosz-
tów odsetkowych, a zarazem skutkująca obniżeniem wyników z tytułu prowizji. 
Szybkie tempo wzrostu depozytów – o 17,8% (sektor niefi nansowy) i 26,1% 
(gospodarstwa domowe) – spowodowane atrakcyjną ofertą i wycofaniem środ-
ków z funduszy inwestycyjnych, wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa dzia-
łania banków9.

8 J. Mazurek, Nie jest (jeszcze) źle, „Bank” 2009, nr 6 (201), s. 8.
9 Por. R. Katarzyński, 2009 będzie zupełnie inny, tamże, nr 5 (200), s. 14.
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W niektórych bankach w pierwszym kwartale 2009 r. (zob. tabela) zwięk-
szył się stosunek wyniku z prowizji do wyniku odsetkowego w porównaniu z ro-
kiem poprzednim (BPH, Millenium, Pekao SA, PKO BP, Getin Holding, Noble), 
wskutek podwyżki prowizji i opłat.

Wyniki z opłat i prowizji

Nazwa banku
Wynik z prowizji i opłat (mln zł) Wynik odsetkowy (mln zł)

I kw. 2009 r. I kw. 2008 r. I kw. 2009 r. I kw. 2008 r.

Bank Millenium 125,95 134,99 127,89 220,2
Pekao SA 528,69 610,87 922,73 1160,17
PKO BP 549,89 600,02 1193,15 1427,26
BZ WBK 314,48 344,5 361,51 375,73
ING BSK 203,89 206,67 309,54 262,95
BRE 121,84 142,38 397,1 315,88
Bank Handlowy 124,79 165,93 390,42 322,13
Kredyt Bank 72,38 70,82 247,16 243,21
Bank BPH 91,75 85,85 91,14 115,31

Źródło: opracowanie na podstawie danych bankowych.

Najwyższą relację wyniku z prowizji do odsetkowego w trzech pierwszych 
miesiącach 2009 r. osiągnął Bank BPH. Nieco więcej dochodów uzyskuje on 
z opłat niż z całej działalności kredytowej. Niewiele mu ustępuje Bank Millen-
nium, gdzie ten stosunek w tym okresie znacząco zbliżył się do 100%. W wypad-
ku liderów rynku – PKO BP oraz Pekao SA– ta relacja sięga odpowiednio 46,1% 
oraz 57,3%. 

Z kolei wynik odsetkowy w pierwszym 2009 r. spadł w porównaniu z tym 
samym okresem 2008 r. w Pekao SA, PKO BP, BZ WBK, Millennium i BPH. 

W wyniku rozwoju działalności bankowej w 2008 r. w stosunku do roku po-
przedniego nastąpił również wzrost o 13,9% kosztów prowadzonej działalności 
(koszty osobowe, utrzymania budynków itp.).

Analizując bilanse działalności banków w 2008 r., można stwierdzić, że 
pomimo zaostrzenia polityki kredytowej, słabnącego popytu konsumpcyjnego 
i inwestycyjnego, a także poszukiwaniu źródeł płynności, aktywa 40 najwięk-
szych banków w Polsce wzrosły o 900 mld zł, tj. 30% więcej niż w 2007 r. 

Pozycję lidera sumy bilansowej w 2008 r., z aktywami wynoszącymi ponad 
134 mld zł, osiągnął bank PKO BP. Na drugim miejscu pod względem sumy 
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bilansowej, z aktywami w wysokości 132 mld zł, znalazł się Bank Pekao SA, 
wchodzący w skład grupy kapitałowej UniCredito Italiano. Trzecie, czwarte 
i piąte miejsce, podobnie jak w 2007 r., przypadły BRE Bankowi, ING BSK i BZ 
WBK.

Rentowność banków w Polsce według danych z 2008 roku

Rentowność jest popularnym wskaźnikiem wykorzystywanym do porówny-
wania efektywności różnych przedsiębiorstw lub inwestycji. Dzięki temu, iż jest 
ona wskaźnikiem relacyjnym, badającym stosunkiem dwóch wielkości, stano-
wi skuteczne narzędzie do porównywania efektywności przedsięwzięć o różnej 
wielkości, co nie byłoby możliwe w razie wykorzystania wartości bezwzględ-
nych, takich jak np. zysk10.

Rentowność jest to miara efektywności gospodarowania, obliczana jako 
stosunek zysku do danej wielkości fi nansowej, której rentowność jest wyzna-
czana. W fi nansach pojęcie rentowności odnosi się zarówno do przedsiębiorstw, 
inwestycji, jak i papierów wartościowych11.

Analizę wskaźników rentowności poszczególnych banków w Polsce prze-
prowadzono na podstawie danych zawartych w bilansach sporządzonych na ko-
niec  roku obrachunkowego 2008, dotyczących wysokości osiągniętych przycho-
dów z tytułu prowizji, odsetek, w stosunku do poniesionych kosztów w analizo-
wanym okresie (zob. wykres).

Według przedstawionych wyników fi nansowych najbardziej rentowny 
w 2008 r. okazał się bank PKO BP, którego struktura osiągniętych przycho-
dów wynosiła 22 560 848 tys. zł i znacznie przewyższała poniesione koszty 
(7 202 512 tys. zł) związane z działalnością bankową. Drugi pod względem 
zyskowności był bank Pekao SA (20 926 640 tys. zł), a następnie BRE Bank 
i BZ WBK.

Z kolei najmniej zyskownym bankiem w 2008 r. okazał się Alior Bank, co 
z pewnością było spowodowane niekorzystną sytuacją podczas wchodzenia na 
rynek usług bankowych. Jeśli analizować perspektywę rzeczywiście przedsta-
wionych wyników za 2008 r., Alior Bank okazuje się bankiem najsłabszym pod 
względem osiągniętych przychodów, jednak stwierdzenie to nie jest obiektywne, 
ponieważ Alior Bank zaczął funkcjonować na polskim rynku fi nansowym w li-
stopadzie 2008 r. Dlatego analiza przychodów tego banku w stosunku do pozo-

10 http://www.fi ndict.pl/slownik/rentownosc/#ixzz0K3dP3qqq&C (29.06.2009).
11 Tamże.
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stałych byłaby obiektywna, gdyby postrzegało się ją w perspektywie podziału na 
miesiące i przypadający w nich przychód oraz poniesione koszty. Patrząc z tej 
perspektywy, Alior Bank, jak na dwumiesięczną działalność na polskim rynku, 
osiągnął bardzo dobre wyniki fi nansowe.

Struktura przychodów i kosztów poszczególnych banków w 2008 r. 
(dane w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych 
w bilansach poszczególnych banków.

Zakończenie

Wydarzenia, które miały miejsce na rynkach fi nansowych w latach 2007–
2009, wywołały duże zmiany w otoczeniu makroekonomicznym sektora banko-
wego. Niewątpliwie kryzys fi nansowy mocno nadwerężył dotychczasowy model 
bankowości i wyeksponował słabość międzynarodowych grup bankowych dzia-
łających w oparciu o wysoki stopień ryzyka.

Perspektywy przedsiębiorstw bankowych na najbliższe lata uzależnione są 
od rozwoju sytuacji na polskich i międzynarodowych rynkach, ponieważ osła-
bienie pozycji rynkowej i kapitałów zagranicznych właścicieli polskiego sektora 
bankowego może prowadzić do zmian w strukturze bankowej, dostosowanych do 
warunków rynkowych.

Dla sektora bankowego kluczowe znaczenie powinny mieć teraz poprawa 
płynności fi nansowej, jakości zarządzania oraz wzrost znaczenia produktów ban-
kowości elektronicznej. Banki niewątpliwie czeka też zmiana podejścia do klien-
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ta, polegająca na głębszej segmentacji, analizie jego potrzeb i preferencji oraz 
szerszej analizie ryzyka.

Świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie kryzys dla banku i całego społe-
czeństwa, powinna być przedmiotem refl eksji nad jego obecną i przyszłą sytuacją 
organizacyjną i ekonomiczną, a zarazem stanowić źródło inspiracji do namysłu 
nad nowymi podejściami oraz technikami zarządzania współczesnymi przedsię-
biorstwami bankowymi, tak aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wyników banków w danym okresie, a w szcze-
gólności ukazuje skutki wpływu światowego kryzysu gospodarczego na ich kondycję 
fi nansową. Poruszono problematykę stopnia wypłacalności i zwrotu z kapitału, co nie-
odzownie wiąże się z przyszłością sektora bankowego. Naszkicowano panujące trendy 
i zachowania w okresie załamania gospodarczego oraz związane z nimi konsekwencje.

Zusammenfassung 

DIE GLOBALE FINANZKRISE
UND DIE LAGE DER BANKEN IN POLEN IN DEN JAHREN 2007–2009

Im Beitrag wurden die Ergebnisse der Banken in der gegebenen Zeitspanne ana-
lysiert und insbesondere die Folgen des Einfl usses der Weltwirtschaftskrise auf ihre 
Finanzstärke dargestellt. Angesprochen wurde die Problematik der Zahlungsfähigkeit und 
der Kapitalverzinsung, die für die Zukunft des Bankgewerbes maßgebend sind. Ferner 
wurden auch vorherrschende Trends und Verhaltensweisen in der Zeit des wirtschaftli-
chen Kollaps und die damit verbundenen Konsequenzen dargestellt. 
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WYBRANE STRATEGIE PODATKOWE 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie

Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego nie-
odłącznie związane jest z trudnościami w pozyskiwaniu i utrzymaniu kapitału. 
Problem niedoboru popytu oraz opóźnień płatniczych sprawia, że przed służba-
mi fi nansowymi stoi trudne wyzwanie – takie dostosowanie strategii fi nansowej 
przedsiębiorstwa, które pozwoli na zapewnienie płynności fi nansowej i zapewni 
środki na kontynuację działalności.

Jedną ze sfer strategii fi nansowych przedsiębiorstw są strategie podatkowe. 
Zastosowanie optymalnej w danych warunkach strategii podatkowej może zna-
cząco polepszyć sytuację fi nansową fi rmy, a tym samym zwiększyć jej przewagę 
konkurencyjną nad innymi podmiotami na rynku.

W gospodarce dotkniętej kryzysem optymalizacja podatkowa oznacza dąże-
nie do minimalizacji obciążeń podatkowych i parapodatkowych; zyskuje również 
na znaczeniu inny jej aspekt, a mianowicie minimalizacja straty podatkowej.

O tym, w jakim zakresie podmiot może regulować wysokość swoich obcią-
żeń podatkowych, decyduje wiele czynników – forma prawna, wielkość przed-
siębiorstwa, zatrudnienie, rodzaj wykonywanej działalności, zakres terytorialny 
działania, główni odbiorcy, ewentualne powiązania rodzinne i kapitałowe. 
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Poniżej przedstawiono wybrane strategie podatkowe uszeregowane według 
ich zakresu przedmiotowego.

1. Strategie w zakresie podatków dochodowych

1.1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Opodatkowanie podatkiem dochodowym pozostaje w bezpośrednim związ-
ku z formą prawną prowadzenia działalności. Osoby fi zyczne prowadzące (samo-
dzielnie lub w spółkach osobowych) działalność gospodarczą podlegają opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fi zycznych; spółki mające osobowość 
prawną – podatkiem dochodowym od osób prawych.

W ramach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych 
przedsiębiorca ma do wyboru kilka takich form, które w połączeniu z różnymi 
metodami wpłacania zaliczek oraz prowadzenia księgowości pozwalają w znacz-
nym stopniu optymalizować strumień przepływów z tytułu płatności podatko-
wych. Podatnik może wybrać pomiędzy formami zryczałtowanymi (karta podat-
kowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) a opodatkowaniem według 
zasad ogólnych (stawka liniowa 19% lub skala podatkowa). Dodatkowo podat-
nicy (osoby fi zyczne lub prawne), będący armatorami prowadzącymi działalność 
polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, po spełnieniu 
pewnych warunków mogą zdecydować się na opodatkowanie podatkiem tonażo-
wym, który stanowi szczególną formę podatku dochodowego1.

W każdym następnym roku podatkowym podatnik ma możliwość (pod 
pewnymi warunkami) zmiany formy opodatkowania. W zależności od sytuacji 
fi nansowej podmiotu w zmienionych warunkach gospodarczych może okazać 
się opłacalna bądź zmiana formy opodatkowania na mniej skomplikowaną – np. 
z zasad ogólnych na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-
nych (uproszczenie ewidencji księgowej, niższe stawki podatkowe), bądź też 
przeciwnie – zmiana z opodatkowania ryczałtowego na zasady ogólne. Wynika 
to z faktu, że formy zryczałtowane nie dają możliwości uwzględniania w pod-
stawie opodatkowania kosztów uzyskania przychodów, których uwzględnienie 
w kalkulacji podstawy opodatkowania przy zasadach ogólnych może skutkować 
niższymi (mimo nominalnie wyższych stawek podatkowych) zaliczkami na po-
datek dochodowy. Zasady ogólne dają też możliwość zakończenia roku podat-

1 L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, System podatkowy Polski, Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne, Szczecin 2008, s. 91.
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kowego stratą, możliwą do późniejszego rozliczenia w pięciu następnych latach 
podatkowych.

1.2. Wybór formy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy

Mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność w roku podatko-
wym, zarówno w podatku dochodowym od osób fi zycznych, jak i w podatku do-
chodowym od osób prawnych ma możliwość wyboru metody wpłacania zaliczek 
na podatek dochodowy. Oprócz podstawowej metody miesięcznego wpłacania 
zaliczek na podstawie dochodu od początku roku ustawodawca przewidział moż-
liwość płacenia zaliczek raz na kwartał oraz metodę polegającą (w uproszczeniu) 
na wyliczeniu zaliczek bieżących na podstawie ostatniego zakończonego docho-
dem roku podatkowego. Wybór odpowiedniej metody może wpłynąć na mini-
malizację zaliczek płaconych w danym roku, a co za tym idzie, na polepszenie 
bieżącej płynności przedsiębiorstwa.

1.3. Wybór formy prowadzonej księgowości 

Wybór formy księgowości osób fi zycznych jest ściśle związany z opisa-
nymi wyżej formami opodatkowania. Najmniejszym stopniem formalizacji cha-
rakteryzują się formy zryczałtowane, największym – zasady ogólne. Podatnicy, 
którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, są – co do 
zasady – zwolnieni z prowadzenia ewidencji; podatnicy podatku zryczałtowa-
nego prowadzą ewidencję przychodów (nie ma obowiązku ewidencjonowania 
kosztów ich uzyskania). W ramach zasad ogólnych osoby fi zyczne i ich spółki 
niespełniające warunków obligujących do prowadzenia ksiąg2 mają możliwość 
zastosowania uproszczonej formy prowadzenia księgowości, jaką jest podatko-
wa księga przychodów i rozchodów. Dla większych podmiotów oraz wszystkich 
osób prawnych obligatoryjną formą księgowości są księgi rachunkowe prowa-
dzone na podstawie ustawy o rachunkowości.

Minusem ksiąg rachunkowych jest koszt i czasochłonność ich prowadzenia, 
plusem – wysoka wartość analityczna i informacyjna ewidencji; możliwość „od-

2 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591 z późn. zm.) do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są osoby fi zyczne oraz 
ich spółki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji fi nansowych za 
poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000,00 EUR 
(za rok 2008 kwotą graniczną jest 4 089 960,00 PLN).
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dzielenia” wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) od wyniku bilanso-
wego (księgowego), w celu – z jednej strony – uzyskania łatwiejszego dostępu do 
fi nansowania zewnętrznego (leasingu, kredytów), z drugiej – uniknięcia płacenia 
przy tym wysokich zaliczek na podatek dochodowy.

Księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów nie daje takich moż-
liwości elastycznego dostosowania, jak księgi rachunkowe, niemniej jednak po-
zwala na wybór dwóch metod zarachowywania kosztów – tzw. kasową (księgo-
wanie kosztów w momencie ich poniesienia) oraz mniej popularną, memoriałową 
(księgowanie kosztów w okresie, którego dotyczą). Dla przedsiębiorstw działają-
cych w warunkach kryzysu oznacza to możliwość podatkowego „przerzucenia” 
części kosztów na okresy następne. Może to być korzystne z dwóch powodów 
– lepszy bieżący wynik fi nansowy daje większą szansę na uzyskanie fi nansowa-
nia zewnętrznego, a zarachowanie kosztów w roku następnym jest pod względem 
podatkowym korzystniejsze niż rozliczanie połowy straty z roku ubiegłego.

1.4. Zaliczanie składek na ubezpieczenia społeczne bezpośrednio w koszty 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fi zycznych podatnik ma 
do wyboru dwie metody rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne – może 
odliczyć je od dochodu przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy lub 
też zaliczyć je w ciężar kosztów podatkowych. O ile w przypadku uzyskiwania 
przez przedsiębiorcę zysku obie metody powodują identyczny skutek podatko-
wy, o tyle w razie wygenerowania straty podatkowej zdecydowanie korzystniej-
sza jest metoda druga. Różnica wynika z faktu, że wysokość odliczenia składek 
na ubezpieczenia społeczne nie może być wyższa od uzyskanego dochodu. Wy-
kazanie straty podatkowej implikuje utratę możliwości obniżenia podstawy opo-
datkowania o składki zapłacone w danym roku podatkowym. Ponieważ składki 
podlegają odliczeniu/zaliczeniu w koszty podatkowe tylko w roku faktycznej ich 
zapłaty – poniesiony koszt nie będzie mógł być w żaden sposób wykorzystany do 
obniżenia ewentualnego dochodu w latach następnych.

Przy zastosowaniu drugiej metody – zaliczenia składek bezpośrednio 
w koszty podatkowe – limit nie obowiązuje; wartość składek podwyższa stratę, 
która następnie może być przez podatnika rozliczana w ciągu pięciu następnych 
lat podatkowych, maksymalnie po połowie straty w każdym roku.
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1.5. Zmiana roku podatkowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje możliwość usta-
lenia roku podatkowego na okres dwunastu miesięcy, które nie muszą się po-
krywać z rokiem kalendarzowym. Takie „przesunięcie” roku podatkowego może 
w pewnych wypadkach pozwolić na optymalizację obciążeń podatkowych, sta-
nowi korzystny sposób wydłużenia prawa do rozliczenia straty podatkowej3.

1.6. Optymalizacja ZPK; wykorzystanie rezerw na należności zagrożone 
i nieściągalne

Podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe mają możliwość kształto-
wania stosowanej polityki rachunkowości. Różnorodne metody kalkulacji kosz-
tów, wyceny rozchodów magazynowych itp. mogą, umiejętnie wykorzystane, 
pozwolić na minimalizację obciążeń podatkowych bądź też optymalizację ich 
przepływów (przesunięcie zaliczek na podatek dochodowy w czasie).

1.7. Przyśpieszona/obniżona amortyzacja 

Regulacje dotyczące amortyzacji dają duże pole do elastycznego kształto-
wania odpisów, a co za tym idzie, do kształtowania wyniku fi nansowego. Prze-
pisy pozwalają zarówno na czasowe podwyższenie stawek amortyzacyjnych, jak 
i na ich czasowe obniżenie bądź zawieszenie ich naliczania. W zależności od 
sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa celowe może się okazać każde z tych dzia-
łań. Dodatkowo mały lub rozpoczynający działalność w danym roku podatko-
wym podatnik ma możliwość zastosowania przyśpieszonej amortyzacji pewnych 
składników majątkowych4. Celowość wykorzystania tych instrumentów jest uza-
leżniona od osiąganego/przewidywanego wyniku fi nansowego – w warunkach 
straty podatkowej opłacalne jest dążenie do obniżania wysokości amortyzacji; 
w warunkach zysku – przyspieszanie zaliczenia odpisów w ciężar kosztów.

3 W. Szymański, Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warsza-
wa 2009, s. 1.

4 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 16J ust. 4; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), art. 22k ust. 7. 
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1.8. Kształtowanie momentu uzyskania przychodu w celach podatkowych

Dla ustalenia zobowiązania podatkowego duże znaczenie ma ustalenie mo-
mentu uzyskania przychodu. W obrocie gospodarczym w wielu wypadkach stro-
ny umowy mają możliwość – kształtując w odpowiedni sposób zapisy umow-
ne – wpływania na moment rozpoznania przychodu do celów podatkowych. 
W praktyce wykorzystanie tej metody może mieć zastosowanie w usługach 
ciągłych (najem itp.) oraz we wszelkiego rodzaju umowach o dzieło. Zawarcie 
w umowie zapisu, że usługę uważa się za wykonaną dopiero w momencie po-
twierdzenia przez zamawiającego zgodności dzieła z zamówieniem, pozwala 
uzyskać możliwość elastycznego kształtowania momentu uzyskania przychodu. 
Należy mieć jednak na uwadze, aby stosując tę metodę, nie narazić się na zarzut 
obejścia przepisów prawa w celu uchylenia się od opodatkowania.

1.9. Specjalne strefy ekonomiczne

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na 
terenie specjalnych stref ekonomicznych są zwolnione z opodatkowania. Pro-
wadzenie działalności w strefi e pozwala ponadto na skorzystanie z innych ulg 
podatkowych, np. w zakresie podatku od nieruchomości. Planując wykorzystanie 
tej strategii, należy wziąć pod uwagę koszty i ryzyko związane z jej realizacją, 
a także z konsekwencjami ewentualnej utraty zwolnienia5.

2. Strategie w zakresie podatków pośrednich 

2.1. Wybór zwolnienia lub rejestracji dla celów VAT

Bardzo istotna dla fi nansów przedsiębiorstw jest decyzja o rejestracji lub 
rezygnacji z rejestracji w celach opodatkowania VAT. W warunkach kryzysu 
– zwłaszcza w sytuacji świadczenia usług na rzecz osób fi zycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej i spadku obrotów spowodowanego kryzysem 
gospodarczym – korzystnym rozwiązaniem może okazać się wybór zwolnienia 
z VAT. Decydując się na rezygnację z opodatkowania, należy pamiętać, że powo-
duje to utratę możliwości odliczania podatku naliczonego.

5 W. Szymański, Strategie podatkowe..., s. 177.
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2.2. Rozliczenia kwartalne/kasowe 

Oprócz najpopularniejszej podstawowej formy rozliczeń miesięcznych 
podatnik VAT może się zdecydować na rozliczenia kwartalne, a mały podatnik 
– również na tzw. metodę kasową. Wymienione metody pozwalają na odroczenie 
terminu zapłaty podatku w czasie; dodatkowo zmiana okresu rozliczeniowego 
na kwartał wydłuża termin odliczenia podatku naliczonego z trzech kolejnych 
miesięcy do trzech kolejnych kwartałów. Pozwala również na skompensowanie 
podatku VAT należnego z pierwszego i drugiego miesiąca kwartału – podatkiem 
naliczonym z następnych miesięcy tego kwartału, co nie byłoby możliwe przy 
rozliczaniu miesięcznym. Należy jednak zauważyć, że metody kwartalne są nie-
korzystne dla podmiotów korzystających ze zwrotów nadwyżki podatku nali-
czonego na rachunek bankowy (powodują wydłużenie okresu oczekiwania na 
zwrot).

2.3. Optymalizacja stawki podatkowej

Stawka opodatkowania w VAT jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju 
sprzedawanych towarów/świadczonych usług. Niejednokrotnie zastosowanie 
prostych zabiegów (np. sprzedaż okien wraz z montażem) powoduje zmianę 
kwalifi kacji statystycznej, a co za tym idzie, zmianę stawki podatku VAT dla da-
nej sprzedaży. Strategia ma szczególne znaczenie dla podmiotów świadczących 
usługi/sprzedających towary na rzecz osób fi zycznych niebędących podatnikami 
VAT – niższa stawka ma wpływ na cenę usługi, a co za tym idzie – na konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa.

2.4. Optymalizacja miejsca świadczenia usług

Przepisy unijne (VI Dyrektywa VAT), mimo że defi niują generalną regułę 
uznawania za miejsce świadczenia usług miejsca, w jakim usługi są rzeczywi-
ście wykonywane, pozostawiają jednak sporo wyjątków (np. dla usług interneto-
wych, doradczych, reklamowych itp., świadczonych na rzecz zarejestrowanych 
podatników mających siedzibę na terenie UE, za miejsce ich świadczenia uważa 
się kraj, gdzie nabywca usługi ma swoją siedzibę). Świadczenie tych usług nie 
będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie kraju (w tym wy-
padku Polski) – ale w kraju nabywcy, z zastosowaniem właściwej w tym kraju 
stawki. Mimo to polski usługodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku na-
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liczonego, związanego ze świadczeniem tych usług. W pewnych sytuacjach (np. 
usługi na rzeczowym majątku ruchomym) ustalenie miejsca świadczenia zależy 
od tego, czy unijny usługobiorca posłużył się przy transakcji swoim numerem 
identyfi kacji podatkowej. Stwarza to pole do zgodnego z prawem „przenoszenia” 
miejsca opodatkowania w VAT do kraju o niższej stawce (lub też przeniesienie 
obowiązku odprowadzenia podatku na nabywcę usługi), przy jednoczesnym wy-
generowaniu obrotu zwiększającego limit 60-dniowego zwrotu nadwyżki podat-
ku naliczonego.

2.5. Zwroty podatku VAT

Podatnicy wykazujący nadwyżkę kwot podatku naliczonego nad należnym 
mają możliwość przeniesienia jej na następny okres rozliczeniowy lub zażądania 
zwrotu na rachunek bankowy. Podstawowym terminem zwrotu VAT jest termin 
60-, a wielu wypadkach nawet 180-dniowy. Najprostszym sposobem przyspie-
szenia terminu zwrotu podatku jest zawnioskowanie o jego zaliczenie na poczet 
innych zobowiązań podatkowych – np. na zaliczkę w podatku dochodowym (za-
liczenie nadwyżki następuje w chwili złożenia wniosku). Innym sposobem jest 
wykorzystanie przyśpieszonego, 25-dniowego zwrotu VAT – pod warunkiem 
wykazania w deklaracji za dany okres kwot podatku naliczonego wynikającego 
wyłącznie z faktur w całości zapłaconych. Wykorzystanie możliwości wykazania 
nieopłaconych faktur w następnych okresach rozliczeniowych znacząco rozsze-
rza krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z przyśpieszonego zwrotu.

3. Strategie w zakresie ubezpieczeń społecznych

Mimo że składki na ubezpieczenia społeczne nie są typowym podatkiem, 
a raczej tzw. obciążeniem „parapodatkowym”, stanowią one dla polskich przed-
siębiorców istotne obciążenie z uwagi na ich znaczną wysokość i bezwzględny 
obowiązek ich odprowadzania. Przedsiębiorca wykazujący stratę podatkową nie 
płaci co prawda podatku dochodowego, ale nie ma to wpływu na obowiązek od-
prowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy. 
W tej sytuacji przedsiębiorcy próbują minimalizować obciążenia, ubiegając się 
o nabycie uprawnień do ubezpieczenia w KRUS, gdzie składka jest kilkakrotnie 
niższa. Stosowane w poprzednich latach strategie wyboru tytułu ubezpieczenia 
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straciły na znaczeniu po „uszczelnieniu” ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych6.

4. Samozatrudnienie jako szczególna strategia podatkowa

Strategia samozatrudnienia stanowi szczególną strategię podatkową, po-
zwalającą na wielopłaszczyznową optymalizację obciążeń podatkowych. Można 
ją wykorzystać zarówno w zakresie ubezpieczeń społecznych (zwłaszcza w cią-
gu pierwszych dwóch lat działalności), jak i w zakresie podatku dochodowego 
i podatku VAT. Wobec panującego kryzysu gospodarczego wydaje się, że stra-
tegia ta jeszcze zyskuje na atrakcyjności. Wybór formy współpracy jako dwóch 
niezależnych podmiotów może być korzystny zarówno dla świadczeniobiorcy, 
jak i świadczeniodawcy (samozatrudnionego). Przedsiębiorca będący świadcze-
niobiorcą optymalizuje obciążenie w zakresie składek na ubezpieczenia społecz-
ne (unika składek, jakie musiałby odprowadzić w sytuacji zatrudnienia pracowni-
ka); swoboda świadczenia umów pozwala również na uzgodnienie wynagrodze-
nia za daną usługę na poziomie cen rynkowych. Świadczeniodawca (samozatrud-
niony) odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości minimalnej 
(w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności ma prawo do składki ob-
niżonej w łącznej wysokości ok. 300–350 zł miesięcznie); zyskuje również pra-
wo do ustalenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktycznie ponie-
sionych wydatków; może również zdecydować się na rejestrację dla celów VAT 
i skorzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego od należnego.

W warunkach kryzysu gospodarczego podmioty dysponują mniejszymi 
środkami fi nansowymi, a co za tym idzie, ograniczają zatrudnienie. Wykorzysta-
nie samozatrudnienia zmniejsza koszty prowadzenia działalności, a dla samego 
samozatrudnionego oznacza stworzenie samemu sobie miejsca pracy, bez ogra-
niczania się przy tym do tylko jednego świadczeniobiorcy.

6 Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) posiadanie drugiego tytułu ubezpieczenia zwalnia z obo-
wiązku opłacania składek z tytułu działalności gospodarczej pod warunkiem uzyskiwania wyna-
grodzenia równego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wyższego. Takie sformułowanie 
sprawiło, że strategia „drugiego tytułu ubezpieczenia” ma znikomy sens ekonomiczny.
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Podsumowanie

Zastosowanie właściwej strategii podatkowej ma duże znaczenie dla kon-
dycji fi nansowej małych przedsiębiorstw. Oprócz typowo stosowanych strategii 
w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz ubezpieczeń społecznych 
warto zwrócić uwagę na korzyści wynikające ze szczególnej strategii podatko-
wej, za jaką można uznać samozatrudnienie. W warunkach kryzysu umiejętnie 
zastosowana, spójna strategia podatkowa może mieć znaczący wpływ na popra-
wę płynności przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

Streszczenie

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospo-
darczego stanowi wyzwanie dla służb ekonomiczno-fi nansowych. Jedną ze sfer strate-
gii fi nansowych przedsiębiorstw są strategie w zakresie opodatkowania. Optymaliza-
cja obciążeń podatkowych przy wykorzystaniu przewidzianych prawem instrumentów 
pozwala polepszyć sytuację fi nansową podmiotu, a tym samym zwiększyć jego przewagę 
konkurencyjną na rynku.

Summary

CERTAIN TAX STRATEGIES 
OF SMALL AND MEDIUM COMPANIES IN CRISIS CONDITIONS

Financing of small and medium companies in economic crisis conditions is a chal-
lenge for their fi nancial departments. An important aspect of fi nancial strategies of the 
companies is a tax strategy. The optimisation of tax levels by use of legal opportunities 
allows to increase the companies liquidity and moreover to create the competitive advan-
tage.
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Instrumenty fi nansowe a kryzys

Zapoczątkowany w 2007 r. globalny kryzys fi nansowy, którego skutki od-
czuwalne są obecnie dla gospodarek poszczególnych krajów, ma kilka źródeł. 
Pierwotną przyczyną kryzysu było udzielanie na dużą skalę kredytów hipotecz-
nych klientom o bardzo niskiej zdolności kredytowej; kwota tych kredytów prze-
kraczała często wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Następnie 
w procesie sekurytyzacji emitowano poprzez specjalnie do tego powołane pod-
mioty1 papiery wartościowe zabezpieczone należnościami kredytowymi. Naby-
wane one były przez banki i instytucje fi nansowe w Stanach Zjednoczonych, 
a później także w Europie. Nieodpowiedzialne udzielanie kredytów spowodo-
wało, iż musiało nastąpić obniżenie ratingów dla wierzytelności hipotecznych, 
co wpłynęło na spadek wartości zabezpieczonych hipotekami papierów wartoś-
ciowych. Spadek wartości tych aktywów wymusił z kolei na niektórych podmio-
tach ich sprzedaż. Taki proces skutkował dalszym obniżeniem cen możliwych 
do osiągnięcia na rynku. Spadek wartości aktywów doprowadził do spadków 

1 SPV (special purpose vehicles) – spółka celowa, która nabywa aktywa (np. portfel należności 
z tytułu kredytów hipotecznych) od aranżera transakcji, a następnie emituje papiery wartościowe 
zabezpieczone tymi aktywami (MBS – mortgage backed securities; ABS – asset backed securi-
ties). Spółka celowa jest podmiotem odrębnym od aranżera, co powoduje, że ryzyko aranżera nie 
powinno mieć wpływu na ryzyko emitowanych papierów wartościowych.
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kursów akcji tych instytucji. Oprócz papierów sekurytyzacyjnych rosła jedno-
cześnie liczba i wartość zawieranych kontraktów pochodnych, przybierających 
formę bardzo skomplikowanych instrumentów, których wartość zależała od kilku 
aktywów bazowych i w których oszacowanie ryzyka było znacznie utrudnione. 
Gwałtowny rozwój rynków fi nansowych miał więc istotną rolę w rozprzestrze-
nianiu się kryzysu, z uwagi na ogromną dźwignię fi nansową. Wartość aktywów 
fi nansowych przekraczała bowiem kilkunastokrotnie poziom światowego PKB 
w 2007 r.2

Z uwagi na duże znaczenie rynków fi nansowych obecny kryzys zapocząt-
kował ożywioną debatę i wspólne działania na rzecz rozwiązania problemów 
rachunkowości i prezentowania sytuacji przedsiębiorstwa w sprawozdaniach 
publikowanych przez spółki. W skład specjalnie powołanego podmiotu Financial 
Crisis Advisory Group wchodzą organizacje stanowiące standardy rachunkowo-
ści: MSR/MSSF oraz US GAAP (IASB i FASB), które analizują obecne regula-
cje i wspólnie próbują wypracować nowe. 

Jeden z obszarów rachunkowości, który był i jest szeroko dyskutowany 
w kontekście kryzysu gospodarczego, to problem ujmowania i prezentacji in-
strumentów fi nansowych w publikowanych przez spółki raportach. Informacje 
pochodzące z systemów rachunkowości powinny umożliwiać podejmowanie de-
cyzji inwestorom, kredytodawcom czy organom nadzoru. W tym celu informa-
cje muszą być między innymi3: wiarygodne, istotne, porównywalne, kompletne 
oraz dostarczone terminowo. Spełnienie tych warunków byłoby sytuacją idealną. 
W reakcji na kryzys i niedoskonałości obecnych standardów zarówno FASB, jak 
i IASB podjęły pewne działania, aby zmodyfi kować przepisy dotyczące rachun-
kowości instrumentów fi nansowych.

Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień rachunkowości in-
strumentów fi nansowych, które stały się istotne w czasie globalnego spowolnie-
nia gospodarczego. Podjęta także zostaje próba oceny przesłanek wprowadzenia 
zmian oraz ich potencjalnego wpływu na jakość informacji płynącej z systemu 
rachunkowości.

2 PriceWaterhouseCoopers, Kryzys na rynkach fi nansowych, marzec 2009, http://www.pwc.
com/pl/pol/ins-sol/publ/2009/raport-kryzysowy.pdf (4.07.2009).

3 Szerzej na temat ram konceptualnych sprawozdawczości fi nansowej w: IASB, Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements, http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/
en/framework.pdf (4.07.2009).
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Zmiany w rachunkowości instrumentów fi nansowych w odpowiedzi na kry-
zys

Dosyć nietypową zmianą, którą zdecydowano się wprowadzić, był działają-
cy wstecz przepis zmieniający MSR 39 i MSSF 74. Umożliwia on dokonywanie 
reklasyfi kacji aktywów z grupy aktywów wycenianych w wartości godziwej do 
innych kategorii aktywów w szczególnych sytuacjach, co wcześniej było zaka-
zane. Jednocześnie IASB uznała panujące spowolnienie gospodarcze za sytuację 
szczególną. Decyzja ta miała być, jak tłumaczyła IASB, odpowiedzią na obawy 
zgłaszane przez państwa europejskie i miała zwiększyć przejrzystość oraz przy-
wrócić zaufanie inwestorów do rynków fi nansowych, przede wszystkim poprzez 
zmniejszenie zmienności wyników fi nansowych. Możliwość reklasyfi kacji ist-
niała już wcześniej w amerykańskich standardach GAAP. Decyzja ta z pewnością 
wpłynęła więc na ujednolicenie standardów. Dyskusyjne jest jednak, czy taka 
zmiana może pomóc w osiągnięciu wyżej wymienionych celów.

Zarówno standardy GAAP (FAS 157), jak MSSF/MSR (MSR 39) defi niują 
wartość godziwą w podobny sposób. Wartością godziwą jest wartość, jaka mo-
głaby być uzyskana przy zawieraniu transakcji rynkowej przez dobrze poinfor-
mowane strony. Oba standardy określają przy tym poziomy ustalania wartości 
godziwej. Najbardziej pożądana jest wartość godziwa w postaci ceny rynkowej 
pochodzącej z aktywnego rynku. W dalszej kolejności jednostka dokonuje wyce-
ny na podstawie cen rynkowych aktywów podobnych do wycenianego instrumen-
tu. W ostateczności wycena wartości godziwej opiera się na modelu5. Wahania 
wartości instrumentu fi nansowego wycenianego w wartości godziwej znajdują 
swoje odzwierciedlenie w wyniku fi nansowym, odpowiednio go zwiększając lub 
zmniejszając. Jeżeli jednostka dokona przekwalifi kowania danego instrumentu 
do innej kategorii (pożyczek i należności lub instrumentów utrzymywanych do 
terminu wymagalności6), to mogą one być wtedy wycenianie w zamortyzowa-
nym koszcie7, który opiera się przede wszystkim na prognozowanych przyszłych 

4 IASB ogłosiła zmiany 13 października 2008 r. W Unii Europejskiej przepisy weszły w życie 
za sprawą rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2008. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2008 r.

5 Szerzej na temat ustalania wartości godziwej: MSR 39 Instrumenty fi nansowe: ujmowanie 
i wycena, iasb.org; FAS 157 Fair Value Measurements, fasb.org.

6 Przekwalifi kowanie może nastąpić również do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży, 
które wycenianie będą co prawda w wartości godziwej, ale skutki wyceny nie znajdą się w wyniku 
fi nansowym, tylko w kapitale z aktualizacji wyceny. Takie przekwalifi kowanie także budzi wątpli-
wości w kwestii zwiększania przejrzystości sprawozdania.

7 Zamortyzowany koszt to kwota, w jakiej składnik aktywów fi nansowych lub zobowiązanie 
fi nansowe wycenia się w momencie początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kapitału oraz 
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przepływach (a nie na bieżących wartościach rynkowych czy technice wyceny 
opartej na wartościach rynkowych).

Wprowadzone do MSR/MSSF modyfi kacje miały swoje źródło w całym 
szeregu zarzutów, jakie stawiano wycenie aktywów fi nansowych w wartości go-
dziwej. W dobie kryzysu pojawiły się opinie, szczególnie ze strony instytucji 
fi nansowych i przedsiębiorstw posiadających duże pakiety różnych instrumen-
tów fi nansowych (w tym udziałów i akcji, ale także MBS czy ABS), że wartość 
godziwa nie jest w tej sytuacji odpowiednim parametrem wyceny.

Przede wszystkim argumentowano, iż wycena w wartości godziwej w wa-
runkach zakłóceń na rynku w postaci nierównowagi popytu i podaży jest ode-
rwana od fundamentów ekonomicznych. Sugerowano, że mało płynny rynek nie 
jest w stanie odpowiednio wycenić aktywów fi nansowych. Ponadto zauważono, 
iż skutki wyceny w wartości godziwej w wyniku fi nansowym są wartościami 
nierealnymi, mającymi charakter niepieniężny, a w sytuacji kryzysu mogą one 
poważnie zmniejszyć wynik fi nansowy. Pojawiały się sugestie, że jest to szkodli-
we dla publikujących sprawozdania, ponieważ zapewniano, iż wartości godziwe 
są zaniżone i po pewnym czasie, gdy kryzys się skończy, powrócą do takich, 
które bardziej odpowiadają fundamentom ekonomicznym8. Jako wadę wartości 
godziwej wskazywano również duży stopień subiektywizmu, gdy ceny rynkowe 
identycznych aktywów nie są dostępne i trzeba skorzystać z techniki wyceny 
lub modelu (który w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje zazwyczaj 
wybrane dane pochodzące z rynku). Wycena w wartości godziwej przy braku 
aktywnego rynku wiąże się z określeniem hipotetycznej ceny rynkowej, co wy-
musza indywidualne rozpatrywanie każdego rodzaju instrumentu fi nansowego 
w bilansie danego podmiotu. Następnie trzeba tę wycenę korygować w okresach 
następnych. Za każdym razem stosuje się odpowiednią dla danego instrumentu 
technikę wyceny lub model, co w przypadku portfela setek różnych instrumen-
tów może być dla jednostki kłopotliwe. 

Najpoważniejszym zarzutem wysuwanym przeciwko koncepcji wyceny 
w wartości godziwej jest nasilanie reakcji rynku na publikowane sprawozdania. 
Argumentuje się, że im bardziej wycena związana jest z wartościami rynkowymi, 
tym bardziej prezentowane dane powodują gwałtowne reakcje wśród uczestni-

powiększona lub pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej skumu-
lowaną amortyzację wszelkich różnic pomiędzy wartością początkową w terminie wymagalności 
oraz pomniejszona o wszelkie odpisy (bezpośrednio lub przez rachunek rezerw) z tytułu utraty 
wartości lub nieściągalności.

8 S.G. Ryan, Fair value accounting: understanding the issues raised by the credit crunch, Coun-
cil of Institutional Investors, July 2008, http://www.cii.org (4.07.2009).
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ków rynku. W okresach koniunktury gospodarczej i prezentacji dobrych wyni-
ków inwestorzy chętnie nabywają aktywa, co zwiększa ich cenę i w konsekwen-
cji także ich wartość godziwą. W sytuacji odwrotnej wielu inwestorów zgłasza 
chęć sprzedaży aktywów. Nadwyżka podaży nad popytem wpływa na spadek cen, 
a następnie na wycenę w wartości godziwej. Spadająca wartość godziwa prezen-
towana w bilansie wymusza u niektórych podmiotów sprzedaż aktywów i dalsze 
spadki cen. Konieczność wycofywania się z pewnych inwestycji może stwarzać 
zagrożenie płynności i wypłacalności podmiotów. Wycenę instrumentów fi nan-
sowych w wartości godziwej obwiniano o kreowanie specyfi cznej, niekończącej 
się „spirali” spadków, przyspieszającej kryzys. Zjawisko to określono mianem 
procykliczności (procyclicality)9. Polega ono na wzajemnym oddziaływaniu na 
siebie dwóch sfer gospodarki: realnej oraz fi nansowej i na pogłębianiu się nie-
równowagi między nimi10. Z tego powodu pojawiały się głosy, by jak najszybciej 
zaprzestać – tymczasowo lub na stałe – wyceny w wartościach godziwych11. Ak-
tywa, które wcześniej były wycenianie w wartości godziwej, miałyby być wy-
ceniane w oderwaniu od danych rynkowych. To miałoby zapobiec rozwijaniu 
się kryzysu, a wartości aktywów, mając solidne fundamenty ekonomiczne, miały 
powrócić do poziomów sprzed załamania się rynku. Innym rozwiązaniem, które 
pojawiało się w debacie nad wartością godziwą i kryzysem, był postulat, żeby 
aktywa wyceniać według wartości uśrednionych za ostatnie 6–12 miesięcy12, jed-
nak nie zyskał on szerszego uznania. Ponadto historia pokazała, że poprawiłoby 
to sytuację w niewielkim stopniu.

Ostatecznie zdecydowano jednak zezwolić na przekwalifi kowanie instru-
mentów wycenianych w wartości godziwej do innych kategorii, aby zapobiec 
nadmiernej zmienności wyników fi nansowych. Miało to pozwolić „przeczekać” 
jednostkom okres dekoniunktury13 i nie ujmować skutków wyceny instrumen-
tów, których wartości rynkowe uległy znacznemu obniżeniu. Poprawić to powin-

9 N. Véron, Fair value accounting is the wrong scapegoat for this crisis, Bruegel, maj 2008, 
http://www.bruegel.org/nc/publications/show/publication/fair-value-accounting-is-the-wrong-
scapegoat-for-this-crisis.html (4.07.2009).

10 Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procy-
clicality in the Financial System, 2.04.2009, http://www.fi nancialstabilityboard.org/publications/
r_0904a.pdf (4.07.2009).

11 P. De Grauwe, Act now to stop the markets’ vicious circle, „Financial Times”, 20.03.2008, 
http://www.ft.com (4.07.2009).

12 C. Zielke, M. Starkie, T. Seeberg, Reporting move could break the writedown spiral, tamże, 
2.04.2008, http://www.ft.com (4.07.2009).

13 A. Koper, Standardy na przeczekanie kryzysu, http://www.dobrybank.com/?s=Standardy+na+ 
przeczekanie+kryzysu (4.07.2009).
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no jednocześnie wskaźniki rentowności i ogólną ocenę sytuacji przedsiębiorstw 
oraz instytucji fi nansowych. Zmiany w przepisach wprowadzono bardzo szybko 
i w dodatku działały one wstecz, co wydaje się sytuacją niezwykle nietypową. 

Można zadać pytanie, czy rzeczywiście wartość godziwa może być uznana 
za przyczynę zwiększającą lub pogłębiającą kryzys i czy zezwolenie na odejście 
od wyceny według tego parametru jest z korzyścią dla użytkowników sprawo-
zdań. Okazuje się, że w debacie nad standardami rachunkowości dotyczącymi 
instrumentów fi nansowych i ich wyceny w czasie kryzysu przytoczono rów-
nież wiele argumentów za wartością godziwą. De facto od 2005 r. IASB i FASB 
współpracują na rzecz opracowania i rozwijania standardów w zakresie mierze-
nia i prezentowania wartości godziwej14. Co szczególnie istotne, jeszcze w marcu 
2008 r. IASB wspólnie z FASB zgadzały się co do tego, iż wartość godziwa wy-
daje się najodpowiedniejszym miernikiem wartości aktywów fi nansowych – przy 
czym stwierdzeniu temu nie wadził fakt, iż organizacje te miały świadomość 
wielu jej wad, o których częściowo wspomniano wyżej, takich jak zwiększo-
na zmienność wyników fi nansowych, a także problemy pojawiające się podczas 
badania sprawozdań fi nansowych, wynikające z wielości możliwych do zasto-
sowania metod ustalania wartości godziwej15. Zwolennicy wyceny w wartości 
godziwej nie odrzucają bowiem faktu istnienia niedogodności przy jej stosowa-
niu. Uważają jednak, że przynajmniej część z nich jest niezasadna lub wyolbrzy-
miana. Mimo wad wartość godziwa jest uważana za lepszy miernik niż jakakol-
wiek alternatywa (np. zamortyzowany koszt czy koszt historyczny). Niezależnie 
od tego, czy pochodzi ona z rynku o wysokiej czy małej płynności, to wydaje 
się ona bardziej wiarygodna niż inne możliwe wartości niezwiązane z rynkiem. 
Przeciwnicy wartości godziwej twierdzą, że przy braku lub małej płynności na 
rynku wyceny mogą być zaniżone i oderwane od fundamentów ekonomicznych. 
Nikt jednak nie może jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa spowolnienie 
gospodarcze i czy, jak twierdzili niektórzy, rynki przywrócą danym aktywom 
wartości sprzed kryzysu. Ponadto nie wydaje się, by np. zamortyzowany koszt 
był w jakikolwiek sposób bardziej związany z fundamentami ekonomicznymi 
niż wartość godziwa. Dyskusyjny wydaje się również zarzut, jakoby wartość go-
dziwa mogła nasilać kryzys. Nie zawsze, jak się okazuje, jest tak, iż gwałtowne 
reakcje rynków są wywołane tylko i wyłącznie publikowanymi sprawozdania-

14 S.G. Ryan, Financial Instruments and Institutions: Accounting and Disclosure Rules, John 
Wiley & Sons, 2007, s. 131.

15 IASB, Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, marzec 2008, http://www.
iasb.org/NR/rdonlyres/A2534626-8D62-4B42-BE12-E3D14C15AD29/0/DPReducingComp-
lexity_ReportingFinancialInstruments.pdf (4.07.2009).
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mi16. Użytkownicy sprawozdań mają świadomość ograniczeń obowiązujących 
systemów rachunkowości i często ich reakcje (np. panika) dyktowane są tak-
że innymi czynnikami. Nie zawsze zmienność prezentowanych wyników idzie 
w parze ze zmiennymi reakcjami inwestorów. Ponadto, jeśli zarzut o nakręcanie 
spirali spadków byłby w pełni zasadny, wartość godziwa w ogóle nie mogłaby 
być brana pod uwagę jako miernik wartości w dalszych pracach nad standardami. 
Wartość godziwa może dostarczyć bardziej dokładnych i porównywalnych infor-
macji niż koszt historyczny czy koszt zamortyzowany, ponieważ nawet w razie 
braku cen identycznych aktywów z transakcji rynkowych do wyceny stosuje się 
transakcje podobnymi aktywami lub też stosuje się model, do którego zazwyczaj 
również wykorzystuje się określone parametry pochodzące z rynku. 

Bardzo ważną zaletą wyceny w wartości godziwej jest brak opóźnień w wy-
kazywaniu strat czy powstawania zobowiązań17. Wycena aktywów dokonywana 
jest regularnie, co w przypadku zamortyzowanego kosztu czy kosztu historycz-
nego nie ma miejsca. Ponadto ewentualne niedoskonałości w wycenie, powstałe 
w jednym okresie, dzięki tej regularności mogą zostać skorygowane w okresach 
następnych. Przy innych metodach wyceny potencjalne zyski czy straty będą się 
kumulować. Ich skutki zostaną ujęte dopiero w momencie, gdy dany element 
aktywów stanie się przedmiotem transakcji. Może to prowadzić do znacznych 
zniekształceń wartości aktywów, np. w sytuacji, gdy ujęcie początkowe miało 
miejsce w czasie tzw. bańki spekulacyjnej. Co istotniejsze, jednostka może pró-
bować manipulować wynikiem na transakcji, odpowiednio wybierając moment 
jej dokonania. Wartość tak wycenianych aktywów będzie zatem uzależniona za-
równo od momentu ich ujęcia w bilansie, jak i od momentu ich usunięcia. Istnie-
nie takich niedoskonałości jest znacznie mniej prawdopodobne przy regularnie 
określanej zmianie wartości godziwej18. 

Mając na względzie powyższe uwagi, decyzja IASB o pozwoleniu na odej-
ście od wyceny w wartości godziwej wydaje się tym bardziej kontrowersyjna. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymagane standardy ujaw-
nienia na temat wartości godziwej są w stanie przynajmniej w pewnym stopniu 
zrekompensować jej wady. Kwestie te zaakcentowała SEC, publikując w 2007 r. 

16 Użytkownicy sprawozdań nie zawsze koncentrują się tylko i wyłącznie na krótkotermino-
wych wynikach spółek, obserwują także fundamenty ekonomiczne spółki. 1.04.2008 r. akcje banku 
UBS zanotowały wzrost kursu akcji o 15%, mimo iż w raporcie za pierwszy kwartał bank ujawnił 
odpis na kwotę 19 mld dolarów.

17 IASB, Reducing Complexity...
18 S.G. Ryan, Fair value accounting...
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list do emitentów akcji19. Podobne podejście wyraziło Financial Stability Forum 
w marcu 2008 r.20 Niezależnie bowiem od tego, jaki miernik wartości przyjmie-
my (koszt zamortyzowany czy wartości godziwą), to sama jego wartość nie jest 
w stanie dostarczyć w pełni użytecznej informacji. Argumentuje się, iż dodatko-
we ujawnienia zwiększają przejrzystość i pozwalają w ogóle analizować dane 
ze sprawozdania fi nansowego21. W coraz bardziej skomplikowanym środowisku 
gospodarczym oraz przy zawiłych przepisach sprawozdanie fi nansowe i wartości 
w nim prezentowane są tylko punktem wyjścia. Zarówno FAS 157, jak i MSSF 7 
wymagają dodatkowych ujawnień, które mają znaczenie zwłaszcza jeśli wartość 
godziwa jest określana na podstawie modelu. Wymagane są przede wszystkim 
objaśnienia założeń budowy modeli czy technik wyceny, doboru parametrów 
wejściowych. Uzupełnienie sprawozdania fi nansowego o dodatkowe informacje 
jakościowe i ilościowe pozwala lepiej ocenić pozycję fi nansową jednostki oraz 
jej potencjał do działania w przyszłości w takich obszarach, jak wypłacalność, 
płynność, poziom ryzyka oraz skuteczność zarządzania nim.

W czasie debaty nad instrumentami fi nansowymi zgodzono się jednak, że 
proces doskonalenia standardów w zakresie ujawniania informacji powinien być 
kontynuowany. Ujawnienia są niezbędne z uwagi na fakt, iż część instrumen-
tów fi nansowych jest wykazywana po zamortyzowanym koszcie. W jednym 
sprawozdaniu prezentowane są więc kategorie instrumentów o różnym sposo-
bie wyceny. Porównywalność i przejrzystość zmniejsza także możliwość, by ten 
sam instrument fi nansowy był różnie wyceniany w różnych jednostkach. Duża 
liczba możliwych do zastosowania technik czy modeli wyceny utrudnia anali-
zę informacji. Dlatego należy wypracować zasady, które pozwolą na ujawnienia 
w takiej formie i zakresie, aby użytkownicy byli w stanie te informacje zanali-
zować. Projektując zmiany w standardach w zakresie dodatkowych ujawnień, 
należy pamiętać o tym, do kogo skierowane jest sprawozdanie fi nansowe (przede 
wszystkim do inwestorów instytucjonalnych, ale i indywidualnych, regulatorów, 
analityków, kredytodawców). Aby zwiększyć użyteczność informacji, stosowane 
modele powinny być bardzo dokładnie opisane. Pojawiały się opinie, że mimo 
ujawnień są one często niewystarczające, a zawiłości modelu wyceny w warto-

19 S. Johnson, SEC Wants Firms to Explain Fair-Value Choices, 31.03.2008, http://www.cfo.
com/article.cfm/10945941 (4.07.2009).

20 Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and 
Institutional Resilience, 7.04.2008, http://www.fi nancialstabilityboard.org/publications/r_0804.pdf 
(4.07.2009).

21 Standard & Poor’s, Is it time to write off fair value?, 27.05.2008, http://sec.gov/comments/
4-560/4560-7.pdf (4.07.2009).
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ści godziwej wydają się zrozumiałe tylko dla jednostki go stosującej22. Dlatego 
zwraca się uwagę na to, by objaśnienia towarzyszące wartości godziwej były 
pisane językiem względnie prostym i niezawierającym zbyt wielu technicznych 
sformułowań. Musi być także zachowana odpowiednia liczba ujawnianych infor-
macji. Sugeruje się, by prezentowane informacje na temat zmian w wartości go-
dziwej instrumentów były odpowiednio zdezagregowane, przy czym musi to być 
poziom optymalny, gdyż zbyt dużo informacji lub informacja zbyt szczegółowa 
– przestają być użyteczne. Akcentuje się konieczność ujawnień na temat wrażli-
wości wycen na zmiany parametrów rynkowych oraz oszacowania prawdopodo-
bieństwa wystąpienia takich zmian, a także przeprowadzania oceny skuteczności 
modelu. Zarzuca się, iż obecnie stosowana jest ogromna liczba modeli wyceny 
wartości godziwej. Proponowane ujawnienia mogłyby zwiększyć zaufanie użyt-
kowników sprawozdań do takich mierników, a w dalszej perspektywie – do ujed-
nolicania modeli wśród podmiotów. Powinno to w konsekwencji zwiększyć po-
równywalność informacji, może także wpłynąć na płynność i efektywność ryn-
ków. W razie braku aktywnych rynków czy ich małej płynności spółki mogłyby 
także uzasadniać, dlaczego ich zdaniem w danej sytuacji skorzystały z modelu. 
Świadomość znaczenia obszernych ujawnień na temat wyceny instrumentów fi -
nansowych podkreśla fakt, iż w czasie kryzysu niektóre instytucje zdecydowały 
się na dobrowolne ujawnienia w zakresie większym niż wymagany, co potwier-
dza badanie zlecone przez Financial Stability Forum23. Ponadto dokonuje się dal-
szy postęp w procesie ujednolicania standardów. Opracowywane są przez FASB 
i IASB zalecenia dotyczące wspólnej defi nicji wartości godziwej, jej pomiaru 
i prezentacji24. W marcu 2009 r. opublikowano zmienioną wersję MSSF 725, 
który będzie wymagał prezentowania instrumentów fi nansowych wycenianych 
w wartości godziwej, tak jak ma to miejsce w standardach GAAP, co z pewnoś-
cią zwiększy porównywalność sprawozdań. Jednostki będą musiały klasyfi ko-
wać instrumenty fi nansowe hierarchicznie, zgodnie z trzema poziomami wyceny 

22 S. Gutterman, Comments: SEC Announces July 9 Roundtable on Fair Value Accounting Stan-
dards, http://sec.gov/comments/4-560/4-560.shtml (4.07.2009).

23 Senior Supervisors Group, Leading-practice disclosures for selected exposures, 11.04.2008, 
http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2008/SSG_Leading_Practice_Disclosures.
pdf (4.07.2009).

24 IASB, Exposure Draft ED 2009/5: Fair Value Measurement, http://www.iasb.org/NR/rdon-
lyres/C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf 
(4.07.2009).

25 IASB, IASB enhances fi nancial instruments disclosures, http://www.iasb.org/News/IASB+en
hances+fi nancial+instruments+disclosures.htm (4.07.2009).
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według wartości godziwej. Poziom 1 obejmie wartości identycznych aktywów 
pochodzące z aktywnych rynków; poziom 2 – ceny z aktywnych rynków ustalone 
bezpośrednio (aktywów podobnych) lub pośrednio (techniki wyceny, np. dla in-
strumentów pochodnych); poziom 3 to ceny niepochodzące z aktywnych rynków 
(np. z modelu). FASB natomiast w odpowiedzi na kryzys opublikował dodatko-
we zalecenia opisujące szczegółowo przesłanki do stwierdzenia, kiedy rynek jest 
nieaktywny lub mało płynny i kiedy można opierać wycenę wartości godziwej na 
modelu26. Mają one również duże znaczenie dla jakości sprawozdań, ponieważ 
decyzja o porzuceniu wartości rynkowych i skorzystaniu z modelu może być 
obarczona pewnym stopniem subiektywizmu. 

Potencjalny wpływ zmian w przepisach na jakość sprawozdania fi nansowego

Okazuje się, że wartość godziwa, jak wcześniej wspomniano, ma niezaprze-
czalne zalety, a wady mogą być zrekompensowane przez dokonywanie dodat-
kowych ujawnień, wymaganych przez obowiązujące przepisy, ale stanowiących 
także jeden z głównych punktów projektowanych zmian. FASB i IASB pracu-
ją więc dalej nad udoskonalaniem tej koncepcji. W związku z tym pozwolenie 
na odejście od wyceny instrumentów w wartości godziwej, z uwagi na kryzys, 
nie wydaje się czynnikiem w zdecydowany sposób zwiększającym jakość czy 
przejrzystość informacji prezentowanej użytkownikom sprawozdań. Można się 
zgodzić, iż w momentach niskiej aktywności rynków wartość godziwa oparta na 
modelu ma swoje wady, ale – jak już wspomniano – mogą one być częściowo ni-
welowane poprzez dodatkowe ujawnienia. Ponadto, jak wykazano, inne mierniki 
wartości nie są pozbawione wad (np. zamortyzowany koszt). Wartość godziwa 
oparta na danych z rynku, nawet o małej płynności, nie wydaje się bardziej ode-
rwana od fundamentów ekonomicznych niż np. koszt zamortyzowany, wartości 
historyczne czy uśrednione. 

Wprowadzenie nowych przepisów uzasadnianie było koniecznością ograni-
czenia zmienności wyników fi nansowych. Wydaje się, że taka zmienność nieko-
niecznie musi być niepożądana, a presja wywierana na ustawodawców czy regu-
latorów, by wyniki lub pozycje bilansu były jak najbardziej uśrednione statyczne, 
czy „wygładzone”, nie zdaje się służyć większej porównywalności. W praktyce 

26 FASB: FSP FAS 157-3 – Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market 
for That Asset Is Not Active; FSP FAS 157-4 – Determining Fair Value When the Volume and Level 
of Activity for the Asset or Liability Have Signifi cantly Decreased and Identifying Transactions That 
Are Not Orderly, http://www.fasb.org (4.07.2009).
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możliwość przekwalifi kowania instrumentów dotychczas wycenianych w warto-
ści godziwej do wycenianych w inny sposób będzie maskować ekonomiczny cha-
rakter danej pozycji. Pozwoli jedynie przesunąć ewentualne straty na okresy póź-
niejsze, kiedy dany element majątku jednostki stanie się przedmiotem transakcji. 
Może to jedynie tymczasowo wpłynąć na poprawę kondycji fi nansowej ukazanej 
w sprawozdaniach. Jednocześnie jednostki mają większe możliwości manipulo-
wania wynikiem, mogą wybrać moment przekwalifi kowania instrumentu, sposób 
jego wyceny oraz zdecydują w przyszłości, kiedy dany składnik majątku sprze-
dać. Może się okazać, iż zamiast skrócić załamanie rynków, zachowania takie 
wydłużą kryzys, ponieważ w nieokreślonej chwili w przyszłości instytucja może 
zostać zmuszona do ujawnienia skumulowanych strat przy sprzedaży składni-
ków aktywów fi nansowych. Możliwość przesunięcia momentu wykazania strat 
na okresy późniejsze budzi pewne wątpliwości także w kontekście zachowania 
zasady ostrożności, która mówi o tym, by wartość aktywów lub przychodów nie 
była zawyżana, a koszty lub zobowiązania nie były zaniżane27.

Użytkownik sprawozdania, analizując przekwalifi kowane instrumenty, bę-
dzie ponadto pozbawiony części informacji, które wcześniej były publikowane 
regularnie w wyniku fi nansowym przy zmianie wartości godziwej28. Odejście 
od wartości godziwej może też doprowadzić do wymagania przez inwestorów 
wyższej premii za ryzyko, ponieważ wzrasta stopień niepewności co do warto-
ści aktywów wycenianych w inny sposób. Trudno sobie wyobrazić, w jaki spo-
sób tego rodzaju działania miałyby zwiększać zaufanie do rynków czy uspraw-
nić proces analizy fi nansowej jednostek na podstawie sprawozdania. Bardziej 
prawdopodobnym skutkiem jest zmniejszenie użyteczności danych księgowych. 
Skoro wartość godziwa, niepozbawiona wad, wydaje się najlepszym miernikiem 
wartości, to jak można uzasadnić odejście od niej w czasach gwałtownych zakłó-
ceń na rynku? 

Można zadać pytanie, czy takie zmiany pomagają spełniać nadrzędne zasa-
dy rachunkowości29. Przydatność danych księgowych do podejmowania decyzji 
powinna być najważniejsza, a ta nie wydaje się powiązana tylko z konkretnym 
sposobem pomiaru wartości. Użytkownicy sprawozdań, świadomi ograniczeń 
rachunkowości, z pewnością bardziej doceniliby ciągłość stosowanych zasad niż 

27 IASB, Framework for the Preparation...
28 Zmienione przepisy wymagają co prawda publikowania w informacji dodatkowej wartości 

godziwej przekwalifi kowanych instrumentów. Jej zmiany nie są już jednak odzwierciedlone ani 
w bilansie, ani w rachunku zysków i strat.

29 N. Véron, Fair value accounting...
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ich modyfi kacje dyktowane bieżącymi wydarzeniami w gospodarce. W związ-
ku z tym wprowadzone rozluźnienie wymagań rachunkowości co do ujmowania 
instrumentów fi nansowych wydaje się dość szczególne. Z jednej strony mamy 
wspólne prace IASB i FASB nad ujednolicaniem standardów, opracowywaniem 
wspólnych defi nicji wartości godziwej, a z drugiej – omawianą nagłą decyzję, 
która pozawala na rezygnację z wartości godziwej z możliwością reklasyfi kacji 
także za okresy wstecz. Specyfi czne w całej sytuacji jest to, iż IASB pracuje aktu-
alnie nad standardem dotyczącym instrumentów fi nansowych, który ma zastąpić 
MSR 39 i zapewnić większą harmonizację z przepisami GAAP. Przewiduje się 
pozostawienie wartości godziwej jako miernika wartości i jednocześnie zakaza-
nie reklasyfi kacji pomiędzy kategoriami instrumentów fi nansowych wycenianych 
w wartości godziwej i zamortyzowanym koszcie. Polityka organizacji tworzą-
cych standardy wykazuje więc pewne niespójności.

Zakończenie

Wydaje się, iż działania FASB i IASB na rzecz ujednolicania podejścia do 
wartości godziwej instrumentów fi nansowych powinny wpłynąć na przejrzystość 
spółek publicznych na integrujących się rynkach kapitałowych i zwiększenie po-
równywalności informacji płynących ze sprawozdań. Jednocześnie jednak podej-
mowane są szczególne decyzje o modyfi kacji przepisów, dyktowane bieżącymi 
zakłóceniami na rynku. Takie działania zdają się nie do końca spójne z wyżej 
wymienionymi. Należy podkreślić, iż z uwagi na złożoność problemu w pracy 
podjęto tylko niektóre z wątków wywołanej kryzysem i toczącej się debaty nad 
wyceną instrumentów fi nansowych w rachunkowości.

Streszczenie

Gwałtowny rozwój rynku instrumentów fi nansowych, który oprócz klasycznych 
akcji czy obligacji oferuje obecnie bardzo złożone papiery wartościowe, takie jak te 
będące wynikiem procesu sekurytyzacji czy instrumenty pochodne, odegrał istotną rolę 
w rozprzestrzenianiu się kryzysu. W odpowiedzi na kryzys ożywiła się debata na te-
mat rachunkowości instrumentów fi nansowych, w szczególności nad kwestią wyceny 
w wartości godziwej. Kryzys wykazał pewne niedoskonałości obecnych przepisów. 
Organizacje stanowiące standardy rachunkowości podjęły pracę nad udoskonalaniem 
obowiązujących przepisów, by podnosić jakość publikowanych sprawozdań. Jednocześnie 
wprowadzono także modyfi kacje przepisów, których wpływ na jakość rachunkowości 
jest dyskusyjny.
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Summary

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS 
DURING ECONOMIC CRISIS

Rapid growth of fi nancial instruments market played an important role in spreading 
the fi nancial crisis. In the wake of the economic downturn a debate has started, which 
focused on accounting for fi nancial instruments. One of the main topics discussed is the 
process of fair value measurement. Accounting standard setters work jointly to modify 
regulations and thus improve the quality of fi nancial reporting. However, some of the 
introduced changes and their possible impact on the quality of accounting information 
appear to be controversial. 
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RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ŚWIECIE 
PO WYSTĄPIENIU KRYZYSU NA RYNKU KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH W USA

Wstęp

Fundusze inwestycyjne odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu gospo-
darek światowych. Stanowią one elastyczny instrument pozwalający na przepływ 
kapitału między inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi, dając jedno-
cześnie możliwość fi nansowania inwestycji realizowanych przez różne podmioty 
gospodarcze. Ze względu na wciąż zwiększające się znaczenie tego instrumentu 
w artykule przedstawiono reakcję największych światowych rynków funduszy 
po wystąpieniu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA w 2008 r.

Analiza tego segmentu rynku fi nansowego pozwala także wyciągnąć wnio-
ski, które będą mogły posłużyć do próby oceny przyszłego kształtowania się 
dalszych tendencji rozwojowych oraz do oceny możliwości wyjścia gospodarek 
światowych z kryzysu fi nansowego.

Geneza kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA

Kryzys fi nansowy powstaje, gdy mamy do czynienia z silnymi zaburzeniami 
w systemie fi nansowym, które wywołują w konsekwencji spadek produkcji lub

* Łukasz Kempa – mgr, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
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powodują dalsze jego pogłębianie1. Natura i charakter kryzysów gospodarczych 
uległa znacznej zmianie po drugiej wojnie światowej, co było wynikiem przede 
wszystkim prowadzenia polityki antycyklicznej i interwencjonizmu. Występują-
ce wcześniej załamania w gospodarce charakteryzowały się łagodniejszym prze-
biegiem, któremu towarzyszyła infl acja (później stagfl acja), a także przeważnie 
wzrost wymiany handlowej2. Analizując podobne zdarzenia z przeszłości, należy 
zwrócić uwagę, że występowanie kryzysu fi nansowego może mieć swe źródło 
w trzech systemach: giełdowym, walutowym lub bankowym. Z punktu widzenia 
niniejszego artykułu szczególnie istotny wydaje się zwłaszcza ten ostatni, w nim 
bowiem należy się doszukiwać początku kryzysu na rynku kredytów hipotecz-
nych w USA.

Kryzys bankowy ma miejsce, gdy następuje utrata stabilności systemu ban-
kowego, powodująca zagrożenie niewypłacalności banków3. Symptomami zbli-
żającego się niebezpieczeństwa są wzrost zagrożonych należności i pojawianie się 
strat w tym sektorze. Zdecydowana większość wydarzeń z przeszłości potwier-
dza, że kryzysy fi nansowe zostały wywołane niespłacalnością kredytów, których 
udzieliły wcześniej banki. Sytuacja ta wynika m.in. z deregulacji rynku (liberalna 
ocena kredytobiorców), niewłaściwej kontroli ryzyka lub niekorzystnych zmian 
w gospodarce, powodujących nagłe załamanie się ekspansji kredytowej4. 

Podobna sytuacja zaistniała w odniesieniu do kryzysu na rynku nierucho-
mości w Stanach Zjednoczonych. Trudne jest jednoznaczne określenie konkretnej 
daty rozpoczynającej kryzys fi nansowy, dlatego też za jego początek przeważnie 
przyjmuje się znaczący spadek indeksów giełdowych, kształtujący wyraźny trend 
spadkowy, lub pewne zdarzenie zwiastujące jego wystąpienie. 

W wypadku Stanów Zjednoczonych genezy kryzysu na rynku nierucho-
mości należy szukać przed 2004 r., do którego to czasu FED stosował liberalną 
politykę monetarną, a niskie stopy procentowe zachęcały do zaciągania kredy-
tów. Dodatkowo efekt był wzmagany przez wzrost cen na rynku nieruchomości, 
które stawały się zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań. Nieustannie zwięk-
szający się popyt na kredyty hipoteczne stał się jeszcze jednym czynnikiem po-
wodującym wzrost cen nieruchomości, co skłaniało banki do jeszcze większej 
ekspansji kredytowej. Przyjęto bowiem założenie, że nawet w razie niewypłacal-
ności kredytobiorcy zawsze istnieje możliwość sprzedaży przejętego mienia po 

1 A. Sławiński, Rynki fi nansowe, PWE SA, Warszawa 2006, s. 175.
2 J. Kulawik, Globalizacja a kryzysy, „Gazeta Bankowa”, nr 44 (1044), 3.11.2008, s. 15.
3 A. Sławiński, Rynki..., s. 180–181.
4 Tamże, s. 181.
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wyższej cenie5. W tym okresie narodziły się również tzw. kredyty NINJA, udzie-
lane bezrobotnym, nieposiadającym dochodów ani żadnych aktywów mogących 
stanowić zabezpieczenie zaciągniętego długu6. Udzielanie pożyczek nawet mało 
wiarygodnym partnerom stało się początkowo szczególnie atrakcyjne dla fundu-
szy hedgingowych i banków7. 

Okoliczności te spowodowały stworzenie rynku subprime, charakteryzują-
cego się bardzo wysokim ryzykiem kredytowym. Ryzyko to zostało przerzuco-
ne przez banki poprzez sekurytyzację8 kredytów hipotecznych w postaci CDO 
(Collateralized Debt Obligations)9. W związku z brakiem możliwości odzyska-
nia należności przez instytucje fi nansowe (kredytobiorcy nie spłacali kredytów10) 
instrumenty te przekształciły się w tzw. toksyczne papiery – niemające już ratin-
gu inwestycyjnego. Szacuje się, że w 2007 r. ponad 70% CDO znajdowało się 
w portfelach banków, ubezpieczycieli i zarządzających aktywami11. Tak ogromna 
koncentracja bezwartościowych aktywów w pozycjach kluczowych podmiotów 
sektora fi nansowego przyczyniła się do braku właściwej wyceny zarówno samych 
podmiotów, jak i instrumentów fi nansowych oraz do ograniczenia transakcji mię-
dzy instytucjami w celu minimalizacji ryzyka transakcyjnego i niewypłacalności 
kontrahenta. Na tym etapie kryzysu fi nansowego pojawił się jeszcze jeden ważny 
aspekt z punktu widzenia zarządzających aktywami – brak płynności. Taki stan 
rzeczy utrudniał prawidłowe zarządzanie majątkiem funduszy inwestycyjnych, 
co przyczyniło się z pewnością do dalszej deprecjacji aktywów.

5 K. Piech, Amerykański kryzys, „Gazeta Bankowa”, nr 35 (983), 27.08–2.09.2007.
6 Termin pochodzi od określenia no income, no job, no assets. Zob.R. Su, Why Be a Nation 

of Mortgage Slaves? „The Wall Street Journal”, 31.01.2009, s. A9, http://online.wsj.com/article/
SB123336541474235541.html (czerwiec 2009).

7 P. Pacuła., Kryzys fi nansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje, „Bezpie-
czeństwo Narodowe”, 9–10/2009, s. 106.

8 Obecnie sekurytyzacja defi niowana jest jako „[...] nowoczesna technika refi nansowania, 
w ramach której najczęściej zdywersyfi kowana pula aktywów wraz z generowanymi przez nie stru-
mieniami gotówkowymi zostaje wyizolowana z bilansu banku czy przedsiębiorstwa, zabezpieczo-
na dzięki wewnętrznym lub zewnętrznym technikom oraz prawnie usamodzielniona w tzw. spółce 
specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicle – SPV), która następnie refi nansuje zakupioną 
pulę aktywów poprzez emisję papierów wartościowych na krajowych i (lub) międzynarodowych 
rynkach fi nansowych”. Zob. Ł. Reksa, Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodo-
wych, „Bank i Kredyt”, nr 2/2004, s. 59.

9 Zob. też M.A. Olszak, Międzynarodowy rynek instrumentów transferu ryzyka kredytowego, 
tamże, nr 3/2006, s. 30–52.

10 Liczba nieruchomości w USA objętych procedurą przejęcia (foreclosure) od 2005 do 2007 r. 
wzrosła aż o 148% – do 1 285 000, zob. http://www.realtytrac.com (czerwiec 2009).

11 D. Evans, The Poison in Your Pension, „Bloomberg Markets”, July 2007, s. 64–69.
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Sytuacja gospodarcza na świecie

Według badań międzynarodowej grupy fi nansowo-ubezpieczeniowej Euler 
Hermes kryzys fi nansowy 2007–2008 znalazł odzwierciedlenie w elementach 
składowych popytu: konsumpcji i inwestycjach12. Po wystąpieniu kryzysu fi nan-
sowego na rynku nieruchomości w USA na całym świecie obserwowano wyraź-
ny spadek zamówień w przemyśle, czego konsekwencją było ciągłe zmniejszanie 
się produkcji przemysłowej13.

W gospodarce światowej zauważalne były również zmiany w polityce 
Rezerwy Federalnej. W przeciwieństwie do wcześniejszych obniżek, począwszy 
od grudnia 2003 r. do czerwca 2006 r. główna stopa procentowa została podnie-
siona ponadpięciokrotnie – z poziomu 0,98% do 5,25%14. Sytuacja ta jednak od-
wróciła się po ujawnieniu pierwszych strat z tytułu kredytów z rynku subprime. 
Zmieniono politykę monetarną i powrócono do obniżania głównej stopy procen-
towej, która na koniec 2008 r. wyniosła 0,25%. Wprowadzenie ekspansywnej po-
lityki monetarnej wyraźnie widoczne było również w największych światowych 
gospodarkach. Wszystkie kraje będące przedmiotem dalszej analizy zdecydowa-
ły się obniżyć główne stopy procentowe celem łagodzenia zaistniałej sytuacji. 

Dodatkowo sytuację na amerykańskim rynku pogorszyła informacja z 15 
września 2008 r. o bankructwie jednego z największych banków inwestycyjnych 
na świecie – Lehman Brothers15. Warto również podkreślić, że straty znanych 
amerykańskich korporacji fi nansowych, wynikłe z kredytów na rynku subprime, 
w okresie od stycznia 2007 do kwietnia 2008 r. przekroczyły 85 mld USD16.

Niepokojące informacje o sytuacji gospodarczej w USA i zapowiedzi moż-
liwości dalszych problemów spowodowały 15 października 2008 r. spadek ame-
rykańskiego indeksu Dow Jones o 7,8%, co było największym dziennym spad-
kiem od 1987 r. W tym samym czasie indeks japoński – Nikkei – zmniejszył się 

12 http://www.egospodarka.pl/37064, Kryzys-fi nansowy-a-plany-naprawcze,1,39,1.html (czer-
wiec 2009).

13 A. Filipek, Gospodarka nie lubi wysokich stóp, „Gazeta Bankowa”, nr 51/52 (1051/52), 
22/29.12.2009, s. 24–26; zob. też OECD – http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&query-
name=579 (czerwiec 2009).

14 Zob. The Federal Reserve, http://www.federalreserve.gov (czerwiec 2009).
15 K. Artyszuk, Burzliwy okres na ryku złotego, „Rynek Kapitałowy”, nr 10/212, październik 

2008, s. 42.
16 Dane dotyczą: Merril Lynch, Citygroup, Morgan Stanley, Bank of America, Washington 

Mutual, Wachovia, Lehman Brothers, Goldman Sachs. Obliczenia własne na podstawie danych 
z http://www.bloomberg.com (czerwiec 2009).
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o 11,4%, południowokoreański KOSPI – o 9,4%, rosyjski RTS – o 9,2%, nie-
miecki DAX – o 7,6%, brytyjski FTSE 100 – o 4,2%. 

Rys. 1. Zmiany procentowe w stosunku do maksimum indeksu Dow Jones Industrial 
Average (z dnia załamania indeksu po wystąpieniu wybranych kryzysów 

fi nansowych odpowiednio: 31.10.2009 – „czarny poniedziałek”, 28.02.1973 r. 
– kryzys naftowy, 27.03.2000 r. – „bańka internetowa”, 11.10.2007 r. 

– kryzys na rynku nieruchomości w USA)
Źródło: opracowanie na podstawie danych NYSE.

Gdy porównujemy kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjed-
noczonych z kryzysami wcześniej występującymi w tym kraju, okazuje się, że 
był on najbardziej dotkliwy. Biorąc pod uwagę zmiany od szczytu indeksu Dow 
Jones Industrial Average z momentów występowania kryzysów, trzeba przyznać, 
że indeks ten charakteryzował się najgłębszym spadkiem w ciągu 260 kolej-
nych sesji giełdowych i osiągnął ponad 39-procentową stratę, która najbliższa 
była jedynie „czarnemu poniedziałkowi” z 1929 r., kiedy to indeks zamknął się 
o 32,94% niżej od momentu rozpoczęcia krachu giełdowego (zob. rys. 1). Ob-
liczenia te jednoznacznie pokazują, jak ogromna była skala zaistniałego proble-
mu.

W związku z tym podejmowano różne działania w celu łagodzenia kryzysu 
na rynku nieruchomości. Jednym z nich było porozumienie ministrów krajów 
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Unii Europejskiej z października 2008 r., dotyczące zwiększenia gwarancji ban-
kowych z 20 tys. do 50 tys. euro17. Decyzja ta miała powstrzymać gwałtowne 
wycofywania depozytów z banków, co mogłoby skutkować nieprzewidywalnym 
rozwojem wydarzeń na świecie.

Kryzys fi nansowy bardzo silnie dotknął gospodarki najbardziej rozwinięte 
– w związku z globalizacją rozumianą jako ściślejsza integracja krajów i ludzi 
w skali świata, powstała na skutek obniżenia kosztów transportu i telekomuni-
kacji oraz likwidowania barier przepływu towarów, usług, kapitałów i wiedzy 
z jednego państwa do drugiego18. Proces ten jest nierozerwalnie związany z ogra-
niczaniem roli państw w gospodarce światowej na rzecz organizacji pozarządo-
wych i ponadnarodowych19, dlatego też w celu łagodzenia przebiegu i skutków 
kryzysu fi nansowego niezbędna była ingerencja ze strony rządów różnych kra-
jów. Na ratowanie gospodarki Stanów Zjednoczonych państwo przeznaczyło 
w 2007 r. ponad 530 mld USD, przejmując lub udzielając wsparcia fi nansowego 
takim fi rmom, jak Bear Stearns, FannieMae, FreddieMac, AIG czy Citigroup20. 
Dodatkowo uruchomiono w 2008 r. programy pomocowe: „plan Paulsona”21, 
którego celem było wykupienie najbardziej zagrożonych długów instytucji fi nan-
sowych, oraz pakiet stymulacyjny.

Kraje europejskie również zostały zmuszone do podjęcia działań stabiliza-
cyjnych, czego dowodem było odejście od dotychczasowej liberalizacji rynku 
i – podobnie jak w USA – powrót do częściowego interwencjonizmu państwo-
wego oraz nacjonalizacji kluczowych przedsiębiorstw. W 2008 r. w Europie 
przeznaczono na te działania ponad bilion euro (oprócz specjalnie wydzielonych 
funduszy większość krajów UE wsparła narodowe przedsiębiorstwa, np.: Niem-
cy – gwarancje rządowe dla Hypo Real Etate; Francja – pomoc dla banku De-
lia; Wielka Brytania – przejęcie pakietów kontrolnych w bankach Royal Bank 
of Scotland, Lloyds TSB, HBOS; Szwajcaria – dekapitalizowanie UBS; Holan-
dia, Belgia i Luksemburg – przejęcie udziałów Fortis Bank i wsparcie dla banku 
Dexia)22.

17 Koła ratunkowe, „Gazeta Bankowa”, nr 41 (1041), 13.10.2008, s. 10.
18 J.E. Stiglitz, Globalizacja, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 26.
19 M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, 

Poznań 2001, s. 17.
20 P. Pacuła, Kryzys fi nansowy w Stanach Zjednoczonych..., s. 108–109.
21 A. Kessler, The Paulson Plan Will Make Money For Taxpayers, „The Wall Street Journal”, 

25.09.2008, s. A21.
22 P. Pacuła, Kryzys fi nansowy w Stanach Zjednoczonych..., s. 112–113.
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Zakres analizy

Ze względu na ogromne znaczenie funduszy inwestycyjnych dla gospodarki 
światowej artykuł poświęcony jest największym rynkom tych funduszy, ich dzia-
łalność bowiem przekłada się na kondycję ekonomiczną innych państw, pozo-
stających w coraz ściślejszych wzajemnych relacjach. Do prezentowanej analizy 
przyjęto kraje skupiające największą liczbę aktywów netto na świecie według 
stanu na koniec 2008 r. Badaniem objęto następujące kraje: USA, Luksemburg, 
Francja, Australia, Irlandia, Japonia, Wielka Brytania, Brazylia Kanada, Chiny, 
Hiszpania, Włochy, Niemcy i Korea Południowa. 

Zakres czasowy obejmuje głównie okres po wystąpieniu kryzysu fi nanso-
wego, w celu próby identyfi kacji tendencji i skali wpływu kryzysu na rynku nie-
ruchomości w Stanach Zjednoczonych na największe rynki funduszy inwestycyj-
nych na świecie.

Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie

Największe światowe aktywa funduszy inwestycyjnych zgromadzone są 
w regionie Ameryki Północnej i Południowej. Koncentracja ta stanowiła 56% 
łącznej światowej sumy NAV (Net Asset Value) na koniec 2008 r. Drugim co 
do wielkości regionem jest Europa, skupiająca 33% wszystkich aktywów. Na 
trzecim miejscu znajduje się Azja wraz z Pacyfi kiem – 11% z 13,62 bln EUR 
stanowiących całkowite światowe aktywa netto23. 

Biorąc pod uwagę rozmiar NAV, należy zwrócić uwagę na fakt, że zde-
cydowanym liderem rynku są Stany Zjednoczone, posiadające aż 50,6% świato-
wego rynku. Dopiero na dalszych miejscach znajdują się Luksemburg, Francja, 
Australia, Irlandia i Japonia (zob. rys. 2). Ogromna liczba aktywów zgromadzo-
nych w Irlandii i Luksemburgu wynika przede wszystkim z faktu, że państwa te 
pełnią funkcję centrów administracyjnych i dystrybucyjnych dla zarządzających 
funduszami na obszarze europejskim24.

Wyraźna dominacja Stanów Zjednoczonych w koncentracji aktywów skłania 
do refl eksji: co stało się z rynkiem funduszy inwestycyjnych po wystąpieniu kry-
zysu na rynku nieruchomości i jak wpłynął on na największych jego uczestników? 

23 EFAMA, International Statistical Release, Q4_2008_FINAL_Supplementary Tables S1–S7, 
05.11.2009.

24 K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Ofi -
cyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006, s. 116.
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Analizując stan aktywów na świecie na koniec roku od początku 2002 r., można za-
obserwować wyraźny trend wzrostowy. Średnie roczne tempo przyrostu aktywów 
netto w latach 2002–2007 wynosiło 10,46%. Gdy jednak porównujemy aktywa na 
koniec 2009 r., wyraźnie zauważalne jest ich zmniejszenie aż o 23% w stosunku 
do roku poprzedniego. Przyglądając się im jeszcze bardziej szczegółowo, można 
zaobserwować, że załamanie dotychczasowego trendu wzrostowego nastąpiło po 
trzecim kwartale 2007 r., czyli w fazie rozkwitu omówionego wcześniej kryzysu 
fi nansowego. W tym samym okresie w badanej grupie państw najwięcej aktywów 
ubyło w Australii (6%), USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii (po 5%). Początkowa 
faza kryzysu w mniejszym stopniu dotknęła Irlandię (0,5%), Koreę Południową 
i Luksemburg (po 1%). W przeciwieństwie do państw wcześniej wymienionych, 
mimo zwiększającego się ryzyka na światowych rynkach fi nansowych, dwa spo-
śród badanych krajów zanotowały przyrost aktywów między trzecim i czwartym 
kwartałem 2007 r.: Chiny oraz Brazylia (po 3%). Warto także zwrócić uwagę na to, 
że drugie z wymienionych państw utrzymało tę tendencję jedyne do końca drugie-
go kwartału 2008 r., pierwsze zaś straciło aż 23% w kolejnym kwartale, co okazało 
się największą utratą aktywów w badanej grupie państw. 

Rys. 2. Największa liczba aktywów netto w mln EUR funduszy inwestycyjnych 
i ich udział w aktywach światowych z podziałem na kraje, na koniec 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EFAMA International Statistical Release, 
Q4_2008_FINAL_Supplementary Tables S1–S7, 5.11.2009.
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Przyglądając się jednak stanowi zgromadzonych funduszy na koniec 2008 r. 
w stosunku do ich wielkości z 2007 r., należy podkreślić, że żadna z najwięk-
szych gospodarek światowych nie oparła się postępującemu kryzysowi. Łącz-
nie NAV zmniejszyły się o 4,13 bln EUR, co stanowiło 23-procentowy spadek. 
Zaskakujący jest jednak fakt, iż najmniejszą utratę wartości zanotował region 
Ameryki Północnej i Południowej, bo jedynie 17%, najwięcej zaś stracił region 
Azji i Pacyfi ku, bo aż 41%. Sytuacja ta związana była z dużą utratą wartości 
w Indiach i Chinach. 

Główną zasadą działania funduszy inwestycyjnych jest dywersyfi kacja port-
fela inwestycyjnego25. Technika ta pomaga łagodzić nagłe zmiany koniunktury, 
a jej efekty widoczne są najbardziej w dłuższym horyzoncie czasowym i przy 
systematycznym oszczędzaniu26. Warto się więc zastanowić, jak zasada ta prze-
łożyła się na aktywa netto w poszczególnych grupach funduszy. 

Na koniec 2008 r. najwięcej środków na całym świecie zgromadzonych 
było w funduszach akcyjnych (34%), rynku pieniężnego (31%) i obligacyjnych 
(18%). Badane 14 największych rynków funduszy inwestycyjnych skupiało bli-
sko 95% światowych NAV rynku pieniężnego, 92% funduszy akcyjnych, 96% 
obligacyjnych, 91% łącznie mieszanych oraz zrównoważonych i 95% pozosta-
łych. W grupie tej niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o fundusze akcyjne, 
były Stany Zjednoczone, które w badanej grupie zarządzały aż 60% aktywów 
funduszy rynku pieniężnego, 60% funduszy akcyjnych i blisko 69% obligacyj-
nych. Drugim co o wielkości rynkiem funduszy akcyjnych okazały się Luksem-
burg (z udziałem 8%) i Japonia (7%). W Hiszpanii, Włoszech, Brazylii i Korei 
Południowej fundusze akcyjne oscylowały w okolicach 1%. Jeśli chodzi o fun-
dusze rynku pieniężnego, to najwięcej środków poza USA skoncentrowanych 
zostało we Francji (12%) i Luksemburgu (8%). Zdecydowanie najwięcej NAV 
badanej grupy funduszy pozostałych skupiało się w Australii, bo aż 52%.

Przyglądając się zmianom w poszczególnych klasach funduszy, trzeba pod-
kreślić, że przy porównaniu pierwszego i czwartego kwartału 2008 r. największy 
spadek na świecie dotyczył funduszy akcyjnych, bo aż 30%. W dalszej kolejności 
znalazły się fundusze mieszane (–19%) i pozostałe (–13%). Ciekawostką jest 
fakt, że jedyną grupą, która odnotowała przyrost aktywów, były fundusze rynku 
pieniężnego (+17%), z czego największy przyrost odnotowały Chiny (+282%), 

25 K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2008, s. 8.

26 B. Meluch, E. Nietrzepka, T. Orlik, Fundusze powiernicze – zbiorowy inwestor na rynku 
kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993, s. 28.
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Korea Południowa (+35%), USA (+26%) i Japonia (+17%). Wbrew tym tenden-
cjom Wielka Brytania odnotowała spadek rzędu –52%, a Niemcy –43%. Liderem 
w klasie funduszy obligacyjnych okazały się Chiny, które zwiększyły swoje ak-
tywa o 94%.

Rys. 3. Dynamika NAV funduszy inwestycyjnych wybranych krajów 
w stosunku do pierwszego kwartału 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EFAMA.

Innym interesującym problemem wydaje się sprawdzenie, czy kryzys fi nan-
sowy miał wpływ na liczbę funduszy inwestycyjnych w badanych krajach. Moż-
na nawet przyjąć wstępne założenie, że skoro zmniejszyły się światowe aktywa, 
a instytucje fi nansowe miały coraz więcej problemów, to łatwiej było wyelimino-
wać słabsze podmioty z rynku, przejmując nad nimi kontrolę. 

Jak się okazuje, światowy rynek funduszy inwestycyjnych pod względem 
ich liczby w ogóle się nie zmniejszył. Spoglądając na koniec kwartałów – na-
wet od 2001 r. – można jednoznacznie stwierdzić, że nie było ani jednego roku, 
w którym zmalałaby liczba funduszy. Łącznie na świecie na koniec 2008 r. były 
68 574 różnego typu fundusze inwestycyjne. Warto tu także podkreślić, iż kryzys 
fi nansowy nie spowodował załamania się tego trendu. 

Czy tę tendencję można obserwować również w grupie badanych krajów? 
Trzeba tu zaznaczyć, że ze względu na brak spójnych danych wyłączono z tej 
części badania Australię i Chiny. Okazuje się, że największe rynki funduszy in-
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westycyjnych nie utrzymały opisanej wcześniej zależności kwartalnej od 2001 r., 
znalazły się bowiem państwa, w których liczba funduszy zmniejszała się w tym 
okresie.

Przyglądając się jednak bliżej tendencjom kształtującym się po wystąpieniu 
kryzysu hipotecznego na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, należy 
zwrócić uwagę na fakt, że tylko dwa spośród badanych krajów zmniejszyły swo-
ją ofertę dla inwestorów. Przyjmując jako punkt odniesienia pierwszy kwartał 
2007 r., jedynie Włochy i USA zanotowały spadki w liczbie funduszy inwesty-
cyjnych. Trzeba zauważyć, iż w pierwszym wypadku liczba ta zmniejsza się 
z drobnymi przerwami od 2005 r., w drugim zaś niepokojące zmiany obserwo-
wane są na początku 2007 r. W sumie od pierwszego kwartału 2007 r. liczba 
włoskich funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o 22,95%, a oferta amerykań-
ska jedynie o 0,64%. Pozostałe badane państwa utrzymały tendencję panującą na 
świecie. 

Warto również dodać, że najliczniejszą ofertę funduszy można znaleźć 
nie – jak mogłoby się wydawać – w regionie Ameryki Północnej i Południowej 
(16 459), lecz w Europie (36 322). Dopiero na trzecim miejscu znajduje się re-
gion Azji i Pacyfi ku z łączną liczbą 14 909 funduszy. W badanej grupie najbar-
dziej zaskakująca wydaje oferta Korei Południowej, która miała najliczniejszą 
ofertę (9 384) i zbliżoną do oferty Luksemburga (9 351). Na dalszych miejscach 
znalazły się Francja (8 301) i USA (8 022). Zdecydowanie najmniejszą liczbę 
funduszy można było znaleźć we Włoszech (742), Niemczech (1 675) i Kanadzie 
(2 015).

Wnioski

Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych był jed-
nym z najdotkliwszych załamań w gospodarce światowej. Dodatkowymi czynni-
kami wzmagającymi niedoskonałości wszelkich rynków były postępująca dere-
gulacja i globlizacja dająca możliwość zadłużania się na światowych rynkach27. 
Zaangażowanie największych państw na świecie i przyjęcie różnych form łago-
dzenia skutków kryzysu okazały się niewystarczające do zmniejszenia ogromnej 
liczby bankructw znanych światowych gigantów. Zjawisko to znalazło odzwier-
ciedlenie również w dotychczas obserwowanych światowych tendencjach roz-
wojowych na rynku funduszy inwestycyjnych. 

27 J. Kulawik, Globalizacja..., s. 15.
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Największe rynki funduszy inwestycyjnych nie zdołały się oprzeć rosnące-
mu ryzyku i fali postępujących bankructw największych amerykańskich instytu-
cji fi nansowych. Największe badane światowe rynki funduszy inwestycyjnych, 
skupiające 94% globalnych NAV, zmniejszyły się o ponad 23% w stosunku do 
roku, w którym nastąpiło załamanie na rynku kredytów hipotecznych. Oznaczało 
to zmniejszenie NAV aż o 3,26 bln EUR, co okazało się największym spadkiem 
w historii funduszy. 

Najbardziej podatną na kryzys grupą funduszy okazały się fundusze akcyj-
ne – z racji zwiększonego ryzyka inwestycyjnego. Wyraźnie też zarysowało się 
przegrupowanie aktywów w kierunku funduszy rynku pieniężnego, które jako 
jedyne odnotowały wzrost w sumie aktywów netto. Sytuacja ta związana była 
z pewnością z awersją do zwiększającego się ryzyka na rynku fi nansowym. 

Innym ciekawym spostrzeżeniem z prezentowanych badań wydaje się fakt, 
że mino zaistniałego załamania gospodarczego liczba funduszy na świecie za-
chowała cały czas tendencję wzrostową. 

Zaskakujące jest również to, iż, jak mogłoby się wydawać, największy ry-
nek funduszy inwestycyjnych nie stracił największej liczby aktywów do końca 
2008 r. Jeszcze bardziej zdumiewający jest fakt, że wśród czternastu przebada-
nych krajów okazał się on w analizowanym okresie najmniej podatny po wystą-
pieniu kryzysu, zaraz za Japonią i Brazylią28.

Kryzys fi nansowy spowodował załamanie dotychczas występującego tren-
du wzrostowego, co z pewnością zahamuje na jakiś czas rozwój tego ważnego 
dla gospodarki rynku. Jest jednak nadzieja, że inwestorzy odzyskają bardzo silnie 
nadszarpnięte zaufanie do instytucji fi nansowych i będą w stanie powierzyć im 
swój kapitał, pozwalający na szybsze wyjście z recesji. 

Streszczenie

Fundusze inwestycyjne odgrywają znaczącą rolę na światowym rynku fi -
nansowym i w gospodarce. Instrument ten z jednej strony daje możliwość inwe-
stowania kapitału, z drugiej zaś jego pozyskania. Znaczenie funduszy inwesty-
cyjnych nieustannie rośnie i tendencje na tym rynku wpływają na rozwój gospo-
darki światowej. Dlatego też w artykule poruszono problem wpływu kryzysu fi -
nansowego na rynek funduszy inwestycyjnych. Autor podejmuje próbę zbadania, 
co stało się po wystąpieniu kryzysu na rynku nieruchomości w USA, biorąc pod 
uwagę 14 krajów z największym światowym udziałem w rynku. 

28 Do pomiaru przyjęto utratę procentową wartości aktywów netto na koniec okresu między 
2007 i 2008 r.
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Summary

THE WORLD INVESTMENT FUNDS MARKET
AFTER THE CREDIT CRUNCH IN THE UNITED STATES 

OF AMERICA

Investment funds play an important role in the world fi nancial market and econo-
mies. This instrument allows investing from one side and getting capital from the other. 
The role of the investment funds has still increased and tendencies on the market impact 
to development of the world economy. That is why the article raises the problem of the 
fi nancial crisis infl uence on the investment funds main markets. Taking into account 
14 countries with the biggest market share author tries to fi nd out what happened in the 
investment fund industry after the credit crunch.
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WARTOŚCIOWANIE JAKO NARZĘDZIE RACJONALIZACJI 
KIERUNKÓW DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINACH 

W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie

Widoczne pogorszenie sytuacji na międzynarodowych rynkach fi nanso-
wych i spowolnienie gospodarcze wpływają negatywnie na polską gospodarkę. 
Sytuacja na światowych rynkach kapitałowych jest powiązana z systemem fi -
nansów publicznych. Kryzys może powodować ograniczenie wydatków publicz-
nych, co z kolei może się przyczynić do spadku jakości dóbr i usług publicznych 
oraz pogorszenia poziomu zaspokajania potrzeb społecznych. Jednak zgodnie 
z prognozami rządu, zawartymi w programie konwergencji (aktualizowanym 
w grudniu 2008 r.), w latach 2009–2011 nastąpi stabilizacja struktury dochodów 
i wydatków sektora publicznego. Przewiduje się, że w 2009 r. poziom dochodów 
sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie wysokość 40,7% PKB, 
a poziom wydatków 43,2% PKB1.

Duże znaczenie w warunkach dekoniunktury ma funkcja stabilizacyjna, 
jaką pełni sektor publiczny, którego działalność jest związana głównie z gro-

1 Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008, s. 7, 12, 
29.



136 Magdalena Konopelko

madzeniem i podziałem środków publicznych2. Finanse publiczne wpływają 
w istotnej mierze na sferę społeczną, polityczną, gospodarczą, infrastrukturalną 
i środowiskową. Konieczne jest więc podejmowanie działań zgodnych z zasada-
mi racjonalnego gospodarowania i zrównoważonego rozwoju.

Wśród inicjatyw rządu zmierzających do złagodzenia negatywnych skut-
ków kryzysu na międzynarodowym rynku fi nansowym można wyróżnić przede 
wszystkim zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Inwestycje 
publiczne stanowią ok. 20% inwestycji ogółem. W Polsce inwestycje publiczne 
są częściowo fi nansowane dzięki funduszom strukturalnym z Unii Europejskiej. 
Jest to szczególnie istotne w okresie dekoniunktury, gdyż w mniejszym stopniu 
zwiększają się wydatki publiczne. Działania w zakresie wykorzystania środków 
unijnych wspierających rozwój kraju mają być jeszcze bardziej efektywne i rea-
lizowane terminowo. Jednocześnie wdrażane będą zmiany w administracji rzą-
dowej i samorządowej, wpływające na zwiększenie sprawności funkcjonowania 
administracji publicznej3.

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a jej mieszkań-
cy tworzą wspólnotę samorządową. Realizuje ona zadania publiczne o znaczeniu 
lokalnym, które w znacznym stopniu są uzależnione od transferów z budżetu 
państwa. Jej podstawową funkcją jest stworzenie odpowiednich warunków życia 
obywateli i funkcjonowania podmiotów gospodarczych; odbywa się to przede 
wszystkim dzięki przygotowywanym i realizowanym inwestycjom. Działania 
w zakresie inwestycji, do 2011 r. realizowane przez sektor publiczny, w tym gmi-
ny, mają się koncentrować przede wszystkim na rozbudowie i unowocześnieniu 
sieci dróg krajowych oraz lokalnych, rozwoju i modernizacji transportu kolejo-
wego, rozwoju portów morskich oraz infrastruktury sportowej4. 

Problematyka oceny (w tym m.in. efektywności i wpływu na otoczenie lo-
kalne) gminnych projektów inwestycyjnych, których wartość z roku na rok wzra-
sta, ma bardzo ważny oraz silnie utylitarny charakter. Wartościowanie inwestycji 
gminnych ma poprawić gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji 
publicznych, podnieść poziom jakości świadczonych usług oraz dopasowywać je 
do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb społecznych.

2 K. Piotrowska-Marczak, Koincydencja fi nansów publicznych i systemu bankowego w Polsce, 
w warunkach kryzysu na rynkach fi nansowych, w: Globalny kryzys fi nansowy i jego konsekwencje 
w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 
2009, s. 65–66.

3 Program konwergencji..., s. 23.
4 Tamże, s. 20.
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Artykuł ma na celu podkreślenie znaczenia inwestycji gminnych jako waż-
nego ogniwa w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Zaprezentowano także 
koncepcję wartościowania procesów inwestycyjnych w gminach jako narzędzia 
wspierającego działania racjonalizujące w zakresie inwestycji.

Gmina jako istotny inwestor w gospodarce lokalnej

Gmina jako podstawowa wspólnota samorządowa ma do odegrania waż-
ną rolę w rozwoju lokalnym. Jest ona zarówno benefi cjentem, jak i animatorem 
działań inwestycyjnych. Gmina jest postrzegana jako:
− przedsiębiorstwo usługowe – świadczy usługi publiczne;
− właściciel majątku – posiada majątek, tereny, budynki; 
− inwestor – realizator i zleceniodawca dostaw towarów, usług i robót budowla-

nych;
− planista – zajmuje się planowaniem rozwoju przestrzennego, gospodarczego, 

społecznego;
− pracodawca – urzędy gminy oferują miejsca pracy, zajmują się pozyskiwa-

niem inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy tworzą miejsca pracy, 
stanowi lokalne prawo5. 

Gmina, pełniąc funkcję inwestora, z mocy ustaw oraz stanowionego prawa 
wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Słu-
żą one zaspokojeniu potrzeb mieszkańców wspólnoty lokalnej. Zadania własne 
można pogrupować w czterech podstawowych kategoriach (rys. 1). 

Inwestycje gmin, które wiążą się z realizacją zadań jej powierzonych, obej-
mują działania z zakresu użyteczności publicznej. Można je podzielić na dwie 
grupy:
− inwestycje bezpośrednio służące poprawie poziomu życia mieszkańców,
− inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności inwestycyjnej przez in-

nych inwestorów, dzięki przygotowaniu terenów inwestycyjnych6.
Działalność samorządu lokalnego koncentruje się więc na stworzeniu moż-

liwie jak najlepszych walorów użytkowych zamieszkania, pracy, działalności 

5 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difi n, Warszawa 2003, s. 46–
47.

6 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła 
Główna Handlowa – Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 164.
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gospodarczej, usług społecznych, komunalnych i administracyjnych, zagospoda-
rowania przestrzennego, środowiska przyrodniczego7.

Rys. 1. Podstawowe grupy zadań realizowanych przez gminę
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kamiński, Zastosowanie modelu 

Project Finance przy inwestycjach komunalnych, „Finanse Komunalne” 2006, nr 1–2, s. 19; 
K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, 

Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 23, 67.

Inwestycje realizowane we wspólnocie lokalnej zarówno przez sektor pub-
liczny, jak i prywatny mają zawsze dwie formy użyteczności (rys. 2). 

Rys. 2. Aspekty użyteczności inwestycji publicznych i prywatnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Noisette, F. Vallerugo, Le marketing des Villas, 

Les Editions d’Organisation, Paris 1992, s. 44; H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi 
projektami rozwojowymi, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2002, s. 23.

7 Zarządzanie gospodarką i fi nansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo Szkoła 
Główna Handlowa – Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 63.
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Zasadniczym zadaniem gmin jest realizacja bieżących potrzeb społecz-
nych oraz decydowanie o kierunkach lokalnego rozwoju. Istnieje konieczność 
tzw. zintegrowanego rozwoju gminy, a nie tylko wąsko rozumianego rozwoju 
gospodarczego. Rozwój lokalny powinien więc mieć charakter wielowymiarowy 
– gospodarczy, ekologiczny, kulturowy, społeczny i przestrzenny. Wszystkie te 
właściwie zintegrowane obszary przyczyniają się do stabilnego rozwoju jednost-
ki samorządu terytorialnego8. Pozytywne przemiany wpływają na poprawę jako-
ści życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności danej jednostki.

Podstawą rozwoju lokalnego są endogeniczne czynniki rozwoju, w tym 
m.in. lokalne potrzeby, zasoby, ludność, organizacje, przedsiębiorstwa9. Rozwój 
w skali lokalnej przejawia się w dziesięciu podstawowych obszarach (rys. 3).

Rys. 3. Składowe rozwoju lokalnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Klasik, F. Kuźnik, Planowanie strategiczne 

rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. 
Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 

Opole 1998, t. II, s. 397.

8 Zarządzanie gospodarką i fi nansami gminy..., s. 61–62.
9 J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickie-

wicza, Poznań 1997, s. 46.
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Prowadząc politykę rozwoju, gminy wpływają pośrednio i bezpośrednio na 
„skalę, tempo, strukturę i kierunki rozwoju lokalnego” oraz poziom zaspokajania 
potrzeb społecznych. Aktywność samorządu lokalnego dotyczy więc zarówno 
sfery regulacji, jak i sfery realnej. Działania, które zmierzają do zrównoważonego 
rozwoju gminy, można określić mianem interwencjonizmu samorządowego10.

Wielkość wydatków inwestycyjnych gmin w Polsce z roku na rok wykazuje 
tendencję wzrostową (rys. 4). Wydatki gmin stanowią ok. 40% ogółu wydatków 
inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (30 mld zł). Na taką sytuację 
miały wpływ dotychczasowa korzystna koniunktura gospodarcza i wzrost docho-
dów samorządów, m.in. napływ i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej.

Rys. 4. Kształtowanie się poziomu wydatków inwestycyjnych w gminach 
w latach 2000–2008 i plany na 2009 r. (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu państwa. 
Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, 

Warszawa 2000–2008; M. Gawrychowski, Samorządy tną wydatki na inwestycje, 
„Gazeta Prawna” 2009, nr 117, s. A2.

Obecnie samorządy zmagają się ze skutkami spowolnienia gospodarczego 
i malejących dochodów, które w 2009 r. będą niższe od zakładanych (różnice 
w planach inwestycyjnych jednostek i prognozie Instytutu Badań nad Gospodar-
ką Rynkową). Władze lokalne poszukują źródeł oszczędności poprzez przesunię-

10 Nowe zarządzanie publiczne..., s. 92–93.
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cia realizacji projektów i ograniczanie wydatków na inwestycje (sprzyjają temu 
spadające ceny ofert w przetargach, nawet o 20%)11.

Sytuacja fi nansowa gmin w zakresie swobody realizacji zadań inwestycyj-
nych, mimo zmian legislacyjnych, jest znacznie ograniczona. Wydatki inwesty-
cyjne gmin w porównaniu z ich wydatkami ogółem stanowią jedynie ok. 20%. 
Wynika to przede wszystkim z nieadekwatności środków w stosunku do potrzeb. 
Gminy są w znacznej mierze uzależnione od transferów ze szczebla centralnego 
(ich wartość zależy od koniunktury), a dochody własne cechuje niska wydajność. 
Fundusze unijne stworzyły więc istotne wsparcie dla jednostek samorządu gmin-
nego i kreowanych przez nie procesów przekształceń społeczno-gospodarczych.

Dotychczasowa działalność gmin i poziom zaspokojenia przez nie potrzeb 
społeczności lokalnych wskazują na to, że „odpowiedni poziom decentralizacji, 
deetatyzacji i demokratyzacji wraz z samorządową samodzielnością i niezależ-
nością działania organów gminy wywołują kreatywny społecznie efekt w świa-
domości i postawach społecznych”12. Inwestycje realizowane na poziomie gmin 
pobudzają lokalną przedsiębiorczość, stymulują rozwój społeczno-gospodarczy, 
chronią zasoby środowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji, zwłaszcza in-
frastrukturalnych, sprzyja przyciąganiu nowych inwestorów, powstawaniu no-
wych miejsc pracy, co wpływa na zwiększenie wpływów z podatków lokalnych 
i podatków dochodowych. 

Koncepcja wartościowania inwestycji gminnych

Konieczność poszukiwania najefektywniejszego sposobu wykorzystania 
kapitału to wymóg współczesnego rynku. Takie czynniki, jak globalizacja, kon-
kurencyjność, ukierunkowanie na wzrost efektywności powodują, że wskazane 
stają się racjonalizacja zachowań i dążenie do wzrostu efektywności działań, 
dzięki starannie zaplanowanym i przeanalizowanym inwestycjom. W przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego wybór wariantu inwestycyjnego powinien 
dotyczyć przede wszystkim maksymalizacji korzyści, jakie przyniesie dany pro-
jekt przy ograniczonym budżecie podmiotu.

Dokonywanie wyboru „projektów lokalnego rozwoju gospodarczego” przez 
władze lokalne oraz ich właściwa realizacja są – w opinii wielu praktyków i te-

11 M. Gawrychowski, Samorządy tną wydatki na inwestycje, „Gazeta Prawna” 2009, nr 117, 
s. A2.

12 K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydaw. Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 5.
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oretyków zajmujących się problematyką zarządzania sektorem publicznym i lo-
kalnym rozwojem – o wiele ważniejsze niż w przypadku podejmowania decyzji 
dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwach13. Mimo to zagadnienia związane 
z inwestycjami komercyjnymi są przez ekonomistów opisywane szerzej w po-
równaniu z inwestycjami niekomercyjnymi, zwanymi również publicznymi.

Problematyka oceny projektów inwestycyjnych w gminach ma utylitarny 
charakter. Wynika to z faktu uwzględnienia możliwości oddziaływania władz lo-
kalnych na poprawę jakości życia społeczności przy właściwym doborze zadań 
inwestycyjnych. 

W obecnej sytuacji, w związku ze spowolnieniem gospodarczym i niepew-
nością co do poziomu dochodów budżetowych samorządów, konieczne będzie 
m.in. dostosowanie sposobów planowania i realizowania inwestycji do zmienia-
jących się warunków. Mają to być przede wszystkim działania racjonalizujące, 
służące optymalizacji działań władz lokalnych w zakresie inwestycji.

Każdy inwestor, także podmiot publiczny, działa w warunkach niepewności, 
a takim czasem jest szczególnie okres kryzysu gospodarczego. Przed podjęciem 
decyzji o realizacji inwestycji należy więc ocenić wszystkie elementy związane 
z przyszłością danego projektu, aby uniknąć ewentualnego niepowodzenia. Waż-
ną rolę odgrywa nie tylko opłacalność poszczególnych przedsięwzięć, ale także 
„dokonanie wyboru koszyka projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach 
ograniczonego budżetu jednostki terytorialnej”14. 

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny 
i terminowy, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów15. W związku z tym przedstawienie koncepcji racjonalizacji kierun-
ków działań inwestycyjnych ma praktyczne zastosowanie, zwłaszcza przy rosną-
cych potrzebach społeczności i prognozach malejących dochodów budżetowych 
gmin.

Dysponując ograniczonymi środkami fi nansowymi, często niewystarczają-
cymi do realizacji wszystkich zadań, gminy są zobowiązane do wyboru projek-
tów inwestycyjnych, wcześniej oceniwszy je pod względem różnych kryteriów 
(rys. 5). Jest to przede wszystkim kryterium efektywności, zarówno fi nansowej 

13 H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydaw. Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 10.

14 L. Kurowski, Ocena projektów gospodarczych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego w Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 10–11.

15 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.), art. 35. 
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(porównywanie efektów z nakładami), jak i społeczno-ekonomicznej, uwzględ-
niające korzyści i koszty społeczne wynikające z projektu inwestycyjnego. 

Obecne rozwiązania dotyczące oceny projektów publicznych wymaga-
ją pewnych modyfi kacji i wprowadzenia nowych rozwiązań. Brakuje metod 
i narzędzi wielowymiarowej oceny projektów publicznych. Konieczne jest więc 
stworzenie przejrzystych podstaw rekomendacji projektów inwestycyjnych i po-
miar ich wieloaspektowych efektów. Koncepcja wartościowania ma pozwolić na 
racjonalizację wydatków inwestycyjnych i usprawnienie zarządzania fi nansami. 

Wartościowanie inwestycji obejmuje sformalizowany proces oceny wiel-
kości i wpływu inwestycji na zjawiska ekonomiczne oraz społeczności lokalne 
i regionalne, realizowany na podstawie odpowiednio dobranych i wyselekcjono-
wanych kryteriów, w celu wyboru inwestycji sprzyjających rozwojowi. 

Koncepcja ta ma na celu identyfi kację zależności występujących pomiędzy 
procesami inwestycyjnymi a wyróżnionymi obszarami działalności gminy, np. 
transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, ochrona 
zdrowia, zadania polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska, turystyka, kultura fi zyczna i sport. Ma to dotyczyć zarówno aspektów mie-
rzalnych, jak i niemierzalnych, gdyż tylko takie całościowe ujęcie sytuacji będzie 
sprzyjać pogłębionej ocenie zasadności realizacji procesów inwestycyjnych.

Rys. 5. Dotychczasowe kryteria oceny projektów publicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Drobniak, Podstawy oceny efektywności projektów 

publicznych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 56–57.
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 Stworzone mierniki mają służyć ocenie wpływu realizowanych projek-
tów publicznych na stan gminy i jej otoczenie. Ma to dotyczyć m.in. obszarów 
związanych z poziomem życia społeczności lokalnej, konkurencyjnością gminy 
i wzrostem atrakcyjności gminy dla inwestorów.

W ramach zapewnienia przejrzystości i czytelności wyboru priorytetowych 
zadań realizowanych przez gminy powstanie matryca wartościowania procesów 
inwestycyjnych w gminach, uwzględniająca kryteria oceny i sposoby mierze-
nia efektów inwestycji. Ma to dotyczyć oddziaływania projektów m.in. na grupy 
społeczne, czynniki rozwoju lokalnego, efektywność alokacji zasobów, zarówno 
fi nansową, jak i społeczno-ekonomiczną. 

Należy podkreślić, że nieumiejętne zarządzanie procesami rozwoju lokalne-
go oraz brak strategicznego planowania działań inwestycyjnych mogą przyczy-
nić się do tego, iż gminy w dobie kryzysu fi nansowego (zwłaszcza ze względu 
na niepewność co do dochodów budżetowych) znajdą się w jeszcze trudniejszym 
położeniu, niż to było dotychczas. W warunkach nieustannie zmieniającej się 
rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej szczególnie istotna jest 
znajomość projektów inwestycyjnych, które mają potencjał, by korzystnie wpły-
nąć na zrównoważony rozwój lokalny, a przede wszystkim stworzyć podstawy 
do działania dla aktywu samorządu lokalnego. W związku z tym niezbędna jest 
intensyfi kacja działań gmin w zakresie korzystania z narzędzi profesjonalnego 
zarządzania gospodarką fi nansową. Dotyczy to w szczególności działań racjona-
lizujących w zakresie inwestycji, które powinny być jeszcze bardziej nasilone.

Wartościowanie procesów inwestycyjnych w gminach ma korzystnie wpły-
nąć na trafność decyzji na etapie wyboru publicznych projektów, a w konsekwen-
cji na spójność strategii rozwoju lokalnego gminy. Usystematyzowanie tych za-
gadnień będzie sprzyjać podwyższaniu efektywności publicznych przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Podsumowanie

Według „Programu konwergencji. Aktualizacja 2008” wzmocnienie pol-
skiej gospodarki w dobie światowego kryzysu fi nansowego ma się koncentro-
wać przede wszystkim na działaniach, które trwale i długookresowo powinny 
wspierać wzrost i rozwój gospodarczy w Polsce. W ramach działań służących 
złagodzeniu negatywnych skutków kryzysu wyróżnić można zwiększanie popytu 
konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Istotną rolę mogą więc odegrać inwestycje 
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publiczne, które w mniejszym stopniu niż inwestycje prywatne powiązane są 
z sytuacją rynkową. 

W czasie spowolnienia gospodarczego aktywność samorządu lokalnego 
w zakresie inwestycji jest szczególnie pożądana. W związku z procesami decen-
tralizacji fi nansów publicznych wydatki inwestycyjne sektora samorządowego są 
wyższe niż sektora państwowego. 

Rola samorządu gminnego koncentruje się na inicjowaniu i wspieraniu pro-
cesów rozwojowych. Celem jest stworzenie jak najlepszych warunków życia dla 
mieszkańców, zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania i zrównoważo-
nego rozwoju. Wymaga to m.in. odpowiedniego stanu infrastruktury, podnosze-
nia poziomu oświaty i sprawnej działalności administracji.

Inwestycje gminne wpływają w znaczącym stopniu na aspekty społeczno-
-gospodarcze, przyczyniając się do rozwoju społeczności lokalnej. Realizacja 
inwestycji gminnych, w szczególności infrastrukturalnych, jest wysoce kapita-
łochłonna. Jest jednak podstawowym warunkiem wzrostu lokalnej i regionalnej 
bazy ekonomicznej. Przyczynia się także do pozyskiwania nowych inwestorów, 
powstawania nowych miejsc pracy, co sprzyja zwiększeniu wpływów z po-
datków lokalnych i dochodowych od osób fi zycznych i prawnych. W związku 
z realizacją programów infrastrukturalnych szczególny nacisk zostanie położony 
na dobre wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej. 

Dynamika procesów inwestycyjnych w gminach wzrasta z roku na rok. 
Mimo dekoniunktury gospodarczej i niepewności co do dochodów budżetowych 
samorządów tendencja wzrostowa zostanie zachowana. 

W warunkach kryzysu fi nansowego istnieje potrzeba racjonalizacji pro-
cesów inwestycyjnych. Środki publiczne powinny być wydatkowane celowo, 
oszczędnie oraz z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów. Niezbędne jest więc stworzenie nowych rozwiązań analizy projektów 
inwestycyjnych, tak by koncentrować się na realizacji tych, które będą w istot-
nym stopniu wpływały na intensyfi kację rozwoju gospodarki i społeczności lo-
kalnej. 

Narzędzie wartościowania inwestycji ma być wsparciem dla samorządu 
lokalnego i regionalnego w budowaniu zrównoważonego rozwoju przewodnich 
gospodarek w regionie. Wprowadzenie nowoczesnej metody oceny realizowa-
nych w gminach inwestycji ma wpłynąć na optymalny ich dobór. 
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Streszczenie

Kryzys wpływa na sytuację fi nansową gmin i społeczności lokalnych. Nieumiejętne 
zarządzanie procesami rozwoju lokalnego oraz brak strategicznego planowania działań 
inwestycyjnych powodują, że gminy w dobie kryzysu mogą się znaleźć w jeszcze trudniej-
szym położeniu, niż to było dotychczas. Niezbędna jest więc intensyfi kacja działań gmin 
w zakresie korzystania z narzędzi profesjonalnego zarządzania gospodarką fi nansową. 
Dotyczy to szczególnie działań racjonalizujących w zakresie inwestycji, które powinny 
być jeszcze bardziej nasilone. Koncepcja wartościowania procesów inwestycyjnych wraz 
z miernikami ma służyć ocenie wpływu realizowanych projektów publicznych na stan 
gminy i jej otoczenie. 

Summary 

EVALUATION AS AN INSTRUMENT OF THE RATIONALIZATION
OF THE DIRECTIONS OF COMMUNE INVESTMENTS 

IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS

The crisis infl uences the fi nancial situation of communes and local communities. 
The incompetent management of the local development processes and lack of the strate-
gic investments planning causes that in the day of crisis communes can fi nd themselves 
in more diffi cult position than it was so far. The intensifi cation of the communes’ acti-
vity in the range of using the professional management tools in the fi nancial economy is 
essential. This particularly relates to the process of rationalization of the commune invest-
ments. The aim of the conception of evaluating investment processes along with measu-
ring instruments is to estimate the infl uence of the investments on the local development 
and functioning of the society.
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KRYZYS 2007–2009 
NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

– ANALIZA I PRÓBA OCENY**

Wprowadzenie 

W systemie fi nansowym dochodzi do kryzysów fi nansowych, bankowych 
i walutowych. Najczęściej w przeszłości występowały kryzysy bankowe, na-
tomiast dwie ostatnie dekady XX w. to okres stosunkowo częstych kryzysów 
walutowych. Kryzys fi nansowy objawia się silnymi zaburzeniami w obszarze 
fi nansów, skutkującymi spadkiem w produkcji lub pogłębieniem już istniejącego 
spadku1.

Do czynników sprawczych kryzysu fi nansowego 2007–2009 zaliczyć moż-
na przewartościowanie rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, niemal 
niekontrolowany handel hybrydowymi instrumentami fi nansowymi oraz silne 
globalne powiązania rynków fi nansowych, będące efektem liberalizacji przepły-
wów kapitałowych.

Kryzys fi nansowy przerodził się w wielu krajach w kryzys gospodarczy, 
doprowadzając na skraj bankructwa prężnie rozwijające się gospodarki, m.in. 

* Dominika Kordela – mgr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

** Publikacja sfi nansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako część projektu ba-
dawczego nr N 113 243 036.

1 A. Sławiński, Rynki fi nansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 175, 182–185. 
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Islandii i Łotwy. Konsekwencje kryzysu widoczne są w skali globalnej, makro, 
mezzo i mikro. Wszystkie podmioty systemu fi nansowego odczuwają jego skut-
ki, poczynając od państw, poprzez przedsiębiorstwa i instytucje fi nansowe, na 
gospodarstwach domowych kończąc. W wymiarze globalnym kryzys objawia się 
m.in. poprzez zmniejszone obroty handlowe oraz zastój na rynku pożyczek mię-
dzybankowych. W skali makro wiele gospodarek świata ma problemy z utrzyma-
niem dyscypliny fi nansów publicznych, rządy państw – zwłaszcza rozwijających 
się – walczyć muszą również o stabilność waluty, tworzone są pakiety pomoco-
we dla przedsiębiorstw i szuka się nowych sposobów na pobudzenie gospodar-
ki. Przedsiębiorstwa odczuwają kryzys głównie jako niższe przychody i zyski, 
jednak równie istotne są trudności związane z regulowaniem zobowiązań i eg-
zekwowaniem należności. Wiele podmiotów gospodarczych zmuszonych zostało 
przez sytuację gospodarczą do ograniczenia produkcji, zwolnień, cięcia kosz-
tów, a także, niestety, do upadłości. Mniejszy napływ zasobów pieniężnych do 
instytucji fi nansowych skutkuje niższymi prowizjami, a tym samym mniejszym 
zyskiem. Również gospodarstwa domowe nie tylko zmuszone są do ograniczenia 
wydatków, ale często mają trudności z terminową spłatą zobowiązań kredyto-
wych, co implikuje konsekwencje nie tylko dla sektora bankowego, lecz także 
dla przedsiębiorstw. Rozmiary i zasięg kryzysu przekroczyły wszelkie oczekiwa-
nia i nadal nie wszystkie jego skutki dają się określić. 

Kryzys fi nansowy został szybko zdyskontowany na rynku papierów war-
tościowych. Główne światowe giełdy wcześniej niż rządy państw i międzyna-
rodowe instytucje fi nansowe zareagowały na zbliżające się załamanie rynku fi -
nansowego. Jednak pierwsze znaczące spadki miały miejsce ponad pół roku od 
pierwszego ogłoszenia upadłości przez instytucję fi nansową oferującą kredyty 
hipoteczne tzw. subprime, co miało miejsce w styczniu 2007 r. Czerwiec i lipiec 
tegoż roku to na większości światowych rynków papierów wartościowych mie-
siące rekordowych poziomów wskaźników giełdowych – historyczne wskazania 
notują FTSE, Dow Jones, DAX, Nikkei 225, a także WIG i WIG 20. Pierw-
sze spadki nastąpiły w sierpniu, ale z kolei wrzesień i październik 2007 r. były 
miesiącami korekt. Jednak wkrótce po ogłoszeniu przez Amerykańską Rezerwę 
Federalną (FED) 1 listopada 2007 r. informacji o udzieleniu bankom pożyczki 
w wysokości 41 mld dolarów indeksy giełdowe ponownie, tylko silniej niż latem, 
pikują w dół2. Rok 2008 to czas bardzo silnych przecen na światowych rynkach 
papierów wartościowych.

2 K. Niklewicz, Kalendarium zapaści, http://www.gazeta.pl (9.10.2008).
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Bessa na światowych giełdach papierów wartościowych 

Pierwsze oznaki kryzysu nie pojawiły się we wskaźnikach gospodarczych 
państw ani w wynikach przedsiębiorstw, lecz na giełdach papierów wartościo-
wych. Rynek papierów wartościowych reaguje bardzo szybko na zmiany ko-
niunktury oraz zawirowania w systemie fi nansowym. Chronologia kryzysu fi nan-
sowo-gospodarczego lat 2007–2009 dowodzi, że indeksy giełdowe są nie tylko 
wiarygodnym wskaźnikiem nastrojów inwestycyjnych, ale również barometrem 
gospodarczym.

Indeks Dow Jones pierwsze dwuprocentowe spadki odnotował w lipcu 
i sierpniu 2007 r.; ulokowały one wskaźnik poniżej 13 000 punktów. W paździer-
niku 2007 r. nastąpiło odbicie ponad 14 0003. Jednak ostatnie miesiące tegoż roku 
i rok 2008 przyniosły niestety coraz głębsze spadki. W ciągu dwudziesty jeden 
miesięcy – od lipca 2007 do marca 2009 r. – indeks zanotował ponadpięćdziesię-
cioprocentowy spadek i w początkach marca 2009 r. oscylował w granicach 6–
7 tys. punktów4.

Indeks londyńskiej giełdy papierów wartościowych FSTE swoje maksimum 
osiągnął 15 czerwca 2007 r. – 6732,40 punktu, natomiast najniższe wskazanie 
w czasie trwania bessy wynosiło 3512,10 punktu (3 marca 2009 r.). Największe 
spadki, podobnie jak na większości europejskich giełd, miały miejsce w drugiej 
połowie 2008 r. Od 3 lipca 2007 r., kiedy to indeks na zamknięciu wskazywał 
6639,80 punktu, do 31 marca 2009 r. – na zamknięciu 3926,10 punktu – indeks 
London Stock Exchange stracił blisko 41%.

Jedna z najważniejszych i największych giełd kontynentu, Deutsche Bör-
se, w okresie od 3 lipca 2007 do 31 marca 2009 r. również zanotowała blisko 
pięćdziesięcioprocentowy spadek głównego indeksu DAX – z poziomu 8050,68 
do 4084,76 punktu5.

Kryzys giełdowy nie ominął giełd azjatyckich. Indeks japoński Nikkei 
225 w okresie od lipca 2007 do marca 2009 r. odnotował stratę 55%, obniża-
jąc się z 18149,90 do 8109,53 punktu. Nieco mniejszy spadek dotknął indeksu 
Hang-Seng (39%) – z 22 218,55 (3 lipca 2007 r.) do poziomu 13 576,02 punktu 
(31 marca 2009 r.).

3 Maksymalny poziom indeksu 14 164,53 pkt – 7 października 2007 r.
4 Porównując maksimum z października 2007 r. i minimum z 9. marca 2009 r., które wynosiło 

6 547 pkt na zamknięciu sesji, spadek DJ wyniósł 53,77%.
5 Maksymalny poziom indeksu to 8105,69 pkt – 16 lipca 2007 r., natomiast minimalny: 

3690,72 pkt – 3 marca 2009 r.
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Liczba debiutów na najważniejszych rynkach papierów wartościowych 
w Europie w roku 2008 spadła w porównaniu z rokiem 2007 o 59%6. Biorąc pod 
uwagę wartości ofert, spadek wyniósł aż 83% – wartość emisji w 2008 r. wynio-
sła 14 mld euro, natomiast w 2007 r. – 80 mld euro7. 

Spadki indeksów giełdowych i liczby przeprowadzanych ofert spowodo-
wały również spadek kapitalizacji. Według danych Światowej Federacji Giełd 
kapitalizacja poszczególnych giełd, liczona w miliardach dolarów, odpowiednio 
na koniec 2007 i 2008 r. kształtowała się następująco8:
− New York Stock Exchange – 15 651 i 9209 – spadek o 41%,
− London Stock Exchange – 3852 i 1868 – spadek o 52%,
− Deutsche Börse – 2105 i 1111 – spadek o 47%,
− Tokyo Stock Exchange Group – 4331 i 3116 – spadek o 28%,
− Hong Kong Exchanges – 2654 i 1329 – spadek o 50%.

Podobnie zachowywała się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Indeks WIG 20 maksymalne wskazania ponad 3800 punktów notował w czerwcu 
i lipcu 2007 r., a także podczas październikowego odbicia. Największe spadki 
miały miejsce, podobnie jak na wszystkich światowych giełdach, w październiku 
i listopadzie 2008 r. W okresie od lipca 2007 do marca 2009 r. indeks WIG 20 
stracił blisko 60%, natomiast indeks szerokiego rynku WIG – aż 64%. Polska 
zaliczana jest wciąż do gospodarek rozwijających się, w związku z czym podczas 
globalnej zwiększonej awersji do ryzyka polski rynek papierów wartościowych 
silnej niż zachodnie giełdy odczuł skutki dekoniunktury.

Przebieg kryzysu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wzrost cen akcji na polskiej giełdzie papierów wartościowych trwał nie-
przerwanie – nie licząc drobnych korekt – od połowy 2002 r. Wskaźniki: cena 
do zysku i cena do wartości księgowej w tym okresie osiągnęły w wypadku 
większości spółek wysokie poziomy świadczące o przewartościowaniu cen ak-
cji. Inwestorzy giełdowi mieli ambiwalentne uczucia. Z jednej strony, zgodnie 
z giełdowym powiedzeniem „drzewa nie rosną do nieba”, oczekiwano jeśli nie 
głębszych spadków, to przynajmniej silnej korekty. Z drugiej jednak strony za-
chowania inwestorów odpowiadały tym szeroko opisanym w teorii psychologii 
rynków papierów wartościowych. Optymizm potwierdzały: wzrost gospodarczy, 

6 Liczba debiutów w 2007 r. – 819, a w 2008 r. – 337.
7 „IPO Watch Europe Annual Review” 2008, http://www.pwc.com (maj 2009).
8 „WFE Annual Report” 2007 i 2008, http://www.world-exchanges.org (maj 2009).
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niska infl acja i wzrost akcji kredytowej. Zwłaszcza te dwa pierwsze czynniki 
szczególnie wpływały na przeświadczenie inwestorów o perspektywach wzro-
stowych cen akcji, ponieważ sygnalizowały wzrost wydajności. Jednak pomi-
nięto fakt, że niska infl acja i wzrost gospodarczy nie zawsze oznaczają wzrost 
wydajności9.

Pierwsze spadki nastąpiły w lipcu 2007 r., jednak uznano je za oczekiwa-
ną korektę. Dopiero pierwsze silniejsze załamanie w sierpniu spowodowało wy-
przedaż akcji i znaczne umarzanie jednostek funduszów inwestycyjnych. Druga 
połowa 2007 r. charakteryzowała się sporą nerwowością na rynku papierów war-
tościowych.

W pierwszym półroczu 2008 r. systematycznie spadała wartość obrotów 
i liczba transakcji na GPW (rys. 1). Najniższą wartość obrotów zanotowano 
w grudniu 2008 r. (18 773,6 mln zł), natomiast najmniej transakcji zawarto 
w sierpniu 2008 r. – 581 918.

Rys. 1. Wartość obrotów w mln zł i liczba transakcji na GPW w Warszawie 
w okresie od czerwca 2007 do kwietnia 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://www.gpw.pl (maj 2009).

W roku 2009 oba wskaźniki prezentowane na rysunku 1 z miesiąca na mie-
siąc zachowują tendencję wzrostową, co ma odzwierciedlenie również we wzro-
ście indeksów giełdowych. Wśród analityków giełdowych pojawiają się opinie, 
że giełdy papierów wartościowych najgorsze mają już za sobą, co sugeruje także 
stopniowy wzrost indeksów.

W ocenie rozwoju rynku papierów wartościowych podstawowe znaczenie 
mają kapitalizacja rynku, jego płynność oraz ryzyko10. Kapitalizacja jest istotnym 

9 Szerzej A. Sławiński, Rynki..., s. 176–178.
10 W. Nawrot, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 21.
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wskaźnikiem, który informuje nie tylko o potencjale giełdy, a także, uwzględnia-
jąc jego dynamikę, o zmianie koniunktury na rynku papierów wartościowych. 
Na wysokość kapitalizacji rynku wpływają wartość przeprowadzanych ofert 
oraz wycena papierów wartościowych. Jej wzrost świadczy o wzroście wartości 
notowanych spółek, również debiuty giełdowe wpływają dodatnio na wartość 
kapitalizacji. Natomiast trend spadkowy kapitalizacji świadczy o przecenie no-
towanych walorów.

Kapitalizacja GPW w Warszawie w drugiej połowie 2007 r. mimo nerwo-
wości rynku utrzymywała się powyżej 800 mln zł, w grudniu bijąc nawet rekord 
wartością 1 080 mln zł. 

Rys. 2. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW w Warszawie w mln zł 
w okresie od czerwca 2007 do kwietnia 2009 r.

Źródło: jak w rys. 1.

W pierwszej połowie 2008 r. kapitalizacja spadła o nieco ponad 20%, co do 
pewnego stopnia jest tożsame ze zmianami dynamiki głównych indeksów giełdo-
wych – WIG spadł w tym okresie o ponad 25%, a WIG 20 o ponad 20%.

Dopiero upadek banku Lehman Brothers i przejęcie przez Bank of America 
Merrill Lynch oraz przez rząd federalny największych instytucji hipotecznych 
USA: Fannie Mae i Freddy Mac we wrześniu 2008 r. spowodowały załamanie 
skutkujące spadkiem wartości kapitalizacji w okolice nieco powyżej 400 mln zł. 
W okresie od czerwca 2007 r. do końca marca 2009 r. wartość rynkowa spółek 
notowanych na giełdzie spadła o ponad 52%.

Spadek wartości rynkowej odzwierciedlają również podstawowe wskaźniki 
giełdowe: c/z i c/wk (rys. 3). W czerwcu 2007 r. wskaźnik „cena do zysku” kształ-
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tował się na poziomie 24,63, a „cena do wartości księgowej”: 3,15; w kwietniu 
2009 r. odpowiednio: 13,03 i 1,21.

Rys. 3. Wartości wskaźników c/z i c/wk na GPW w Warszawie 
w okresie od czerwca 2007 do kwietnia 2009 r.

Źródło: jak w rys. 1.

Wskaźniki c/z i c/wk mają istotną wadę – liczone są na podstawie histo-
rycznych poziomów zysków spółek. W związku z tym, uwzględniając malejące 
przychody polskich przedsiębiorstw, a tym samym niższe zyski, które odnotują 
one za lata 2008 i 2009, należy spodziewać się wzrostu tych wskaźników, pomi-
mo przecen akcji.

Kryzys na giełdzie papierów wartościowych spowodował spadek liczby de-
biutów. W drugim półroczy 2007 r., pomimo istniejącej już nerwowości rynku, 
zadebiutowało 47 spółek, natomiast w analogicznym okresie 2008 r. – zaled-
wie 11. 

Liczba spółek debiutujących i wycofanych z obrotu na GPW w Warszawie 
– od czerwca 2007 do kwietnia 2009 r.

 
IIIQ 
2007

IVQ 
2007

IQ 
2008

IIQ 
2008

IIIQ 
2008

IVQ 
2008

IQ 
2009

Liczba debiutów 23 24 9 18 6 5 3
Liczba spółek 
wycofanych   4   2 2   6 1 1 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://www.gpw.pl (maj 2009).
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Spadek wartości obrotów, malejąca liczba transakcji, a także giełdowa de-
koniunktura zmusiły część przedsiębiorstw do rezygnacji z przeprowadzania 
oferty publicznej, natomiast spółki, które zdecydowały się na debiut, często po-
zyskiwały z giełdy niższy kapitał, niż pierwotnie zakładano, lub wprowadzały 
akcje do obrotu bez przeprowadzania emisji.

Podsumowanie 

Główne konsekwencje załamania indeksów to11:
− pogorszenie się sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw,
− niższa płynność banków,
− problemy ze spłatą pożyczek,
− spadek popytu krajowego.

Z problemami tymi poradzić sobą muszą rządy i przedsiębiorstwa niemal 
wszystkich państw. Kryzys fi nansowy rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, 
ale jego konsekwencje są odczuwalne na całym świecie. Polska giełda papierów 
wartościowych również boleśnie odczuła załamanie na rynkach akcji. Pomimo 
bardzo dobrych fundamentów przedsiębiorstw i polskiej gospodarki (wzrost 
gospodarczy, niska infl acja, niskie bezrobocie) ceny akcji na warszawskiej gieł-
dzie spadały w podobnym tempie jak na rynkach zachodnich. Kryzys fi nansowy 
lat 2007–2009 dowodzi, jak silny wpływ nie tylko na rynki fi nansowe, ale rów-
nież na gospodarki mają liberalizacja przepływów kapitałowych oraz wzajemne 
powiązania i zależności między rynkami.

Biorąc pod uwagę główne indeksy giełdowe, Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie silniej niż giełdy tzw. państw zachodnich zareagowała na 
zawirowania na rynkach fi nansowych. Wiąże się to z faktem, że wciąż jesteśmy 
postrzegani jako rynek charakteryzujący się większym ryzykiem. Pozytywne jest, 
iż mimo silniejszej przeceny akcji kapitalizacja giełdy spadła w stopniu porów-
nywalnym z największymi giełdami. Nie bez znaczenia dla wartości kapitalizacji 
jest fakt, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r. uplasowała 
się na drugim miejscu wśród europejskich rynków pod względem liczby debiu-
tów i wartości ofert12. 

Z początkiem drugiego kwartału 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie zauważalny jest systematyczny wzrost wartości indeksów, 
obrotów i liczby transakcji. Wśród analityków giełdowych pojawiają się opinie, 

11 A. Sławiński, Rynki..., s. 179.
12 „IPO Watch Europe Annual Review” 2008, http://www.pwc.com (maj 2009).



155Kryzys 2007–2009 na GPW...

że giełdy papierów wartościowych najgorszy okres mają za sobą. Nie należy jed-
nak w najbliższym czasie oczekiwać silnych wzrostów. Kryzys fi nansowy prze-
rodził się w kryzys gospodarczy, fundamenty przedsiębiorstw i sytuacja gospo-
darcza kraju będą studzić nadmierny optymizm.

Streszczenie

Kryzys fi nansowy lat 2007–2009 na rynkach papierów wartościowych siłą i za-
sięgiem zaskoczył analityków oraz ekspertów giełdowych. Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, pomimo dobrej kondycji fi nansowej polskich przedsiębiorstw 
i wzrostu gospodarczego, również odczuła jego skutki. Celem artykułu jest analiza pod-
stawowych wskaźników giełdy w latach 2007–2009 oraz porównanie sytuacji na polskiej 
giełdzie z sytuacją najważniejszych światowych rynków. 

Summary

THE FINANCIAL CRISIS 2007–2009 
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

The strength of the fi nancial crisis on the equity market was unpredictable for both 
stock market analytics and its experts. Despite the economic growth and the good condi-
tion of the Polish companies, the stocks’ prices on the Warsaw Stock Exchange has fallen 
deeply down. This article focuses on the situation of Polish equity market during the 
crisis. The author analyzed briefl y main rates of this market: indices, capitalization and 
turnover value.
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Wprowadzenie

To, co zaczęło się od problemów na rynku kredytowym w połowie 2007 r., 
szybko przeistoczyło się w kryzys fi nansowy w połowie roku 2008, a następnie 
w kryzys ekonomiczny. Pierwsze problemy z niewypłacalnością wielkich fi rm, 
a następnie bankructwa znanych instytucji fi nansowych – rozpoczęły efekt domi-
na, jak również były przyczyną wielkich spadków cen akcji na giełdach i posta-
wiły w bardzo trudnej sytuacji wiele gałęzi przemysłu. Dostęp do fi nansowania 
stał się nagle bardzo ograniczony i drogi. Aby przeciwdziałać globalnemu zała-
maniu na fi nansowych rynkach, rządy i banki centralne w dość szczególny spo-
sób zaczęły ingerować w rynki, a także w niektórych wypadkach obniżyły stopy 
procentowe praktycznie do zera. W całej tej atmosferze strachu i zataczającego 
coraz szersze kręgi kryzysu sektor odnawialnych źródeł energii  (OZE) dawał so-
bie radę lepiej niż wiele innych sektorów gospodarki. W dużej mierze wspierany 
był przez bardzo wysokie ceny ropy naftowej. Oczywiście segment ten nie był 
całkowicie odizolowany od coraz gorszej sytuacji na rynku fi nansowym.

Po zapoczątkowanym w roku 2004 stałym wzroście inwestycji w sekto-
rze odnawialnej energii, w końcu 2008 r. kryzys fi nansowy zaczął objawiać się 
w przepływach zobowiązań z sektora bankowego do inwestorów w odnawial-
ne źródła energii. Mimo to nowe inwestycje w ten sektor dalej rosły, osiągając 

* Paulina Krystosiak – mgr, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie.
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w 2008 r. poziom 155 mld USD w stosunku do 148 mld USD w roku 2007, by 
w pierwszym kwartale 2009 r. spaść do poziomu 13,3 mld USD (był to najniższy 
wynik kwartalny od pierwszego kwartału 2006 r.). 

Ciągły przypływ inwestycji w latach wcześniejszych dopiero co zaczynał 
usprawniać procedury pozyskiwania kapitału dla OZE, gdy nadszedł kryzys kre-
dytowy i znacznie obniżył popyt na tego typu projekty. Rezultat był dość dra-
matyczny i na stałe zmienił całą dynamikę tego sektora. Po stronie podaży ceny 
zaczęły zbliżać się do poziomu kosztów krańcowych, co wielu graczom na rynku 
może dać impuls do rozpoczęcia konsolidacji. Natomiast po stronie popytu cele 
wyznaczane przez OZE będą dalej prowadzić do tworzenia nowych projektów, 
ale z pewnością przy mniejszej liczbie inwestorów czy niezależnych producen-
tów energii. 

Rys. 1. Światowe inwestycje w OZE w latach 2004–2008 (w mld USD)
Źródło: New Energy Finance.

Na początku artykułu zostanie omówiony obecny wpływ globalnego kryzy-
su fi nansowego na sektor odnawialnych źródeł energii, poprzez determinowanie 
zmian i trendów w przepływach inwestycji dla OZE w obrębie nowych techno-
logii energetycznych i fi rm, jako wzrost kosztów kapitału w kontekście trudnego 
dostępu do źródeł fi nansowania – by na końcu pokazać, że chwilowe załamanie 
na rynkach fi nansowych w rzeczywistości staje się szansą dla projektów OZE 
i w długiej perspektywie czasu może być właśnie motorem napędzającym rozwój 
gospodarczy kraju. 
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Inwestycje typu Venture Capital i Private Equity w projektach OZE

Obliczenia przygotowane przez agendę ONZ ds. środowiska (UNEP) 
pokazują, że w 2020 r. suma nowych inwestycji w sektorze energii odnawial-
nej wyniesie 600 mld USD – czterokrotnie więcej niż w roku 2007. Natomiast 
całkowite inwestycje prywatne w technologie i fi rmy zajmujące się wytwarza-
niem energii odnawialnej, realizowane poprzez fundusze Venture Capital (VC) 
i Private Equity (PE), wzrosły w latach 2007–2008 o 60% – z 11,1 mld do 
17,7 mld USD, z czego dwie trzecie stanowiły nowe inwestycje. Największy 
przyrost nowych inwestycji poczynionych przez VC i PE przypadł na trzeci 
kwartał 2008 r. Jest to spowodowane zapewne rozpoczęciem wstępnej procedury 
formalnej tuż przed faktycznym nastaniem kryzysu. Rok 2009 zaczął się od po-
wolnego przyrostu inwestycji o jedyne 1,8 mld USD ze źródeł VC/PE w pierw-
szym kwartale tego roku. Wynika to z faktu, że tego typu inwestorzy wstrzymali 
decyzje co do nowych inwestycji, a tam, gdzie już poczynili pierwsze kroki, za-
częli do tych inwestycji podchodzić bardziej racjonalne bądź też – w niektórych 
wypadkach – zmniejszać swoje zaangażowanie kapitałowe, przeczekując okres 
niepewności fi nansowej na rynku. 

Rys. 2. Inwestycje VC/PE w fi rmy z sektora OZE w latach 2002–2008 (w mld USD)
Źródło: jak w rys. 1.

Rynek publiczny

Skutki kryzysu najbardziej odczuł rynek publiczny. W 2008 r. inwestycje 
w fi rmy z sektora OZE, dokonywane na światowych rynkach giełdowych, spadły 
o 51% – do poziomu 11,4 mld USD. Aktywność na tych rynkach zauważalnie 
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została spowolniona w drugiej połowie 2008 r., a w 2009 r. rynki publiczne stały 
się skutecznie niedostępne dla fi rm z zakresu „czystych energii”, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie tam kapitału. W głównej mierze było to spowodowane ogrom-
nym spadkiem cen energii (nawet o 70%), zniechęceniem do ryzykownych tech-
nologii i awersją do fi rm wymagających dużego zaangażowania kapitału1. 

Rys. 3. Nowe światowe inwestycje w OZE w podziale na typ inwestora w 2008 r. 
(w mld USD)

Źródło: New Energy Finance.

Inwestycje w projekty dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych 
źródeł typu Asset Finance również zmalały w ostatnich trzech miesiącach 2008 r. 
i trend ten pogłębił się jeszcze w pierwszym kwartale następnego roku. Pogarsza-
jąca się sytuacja w końcu roku 2008 sprawiła, że wielu inwestorów zrezygnowa-
ło z tego typu projektów, jak również z większych transakcji, na rzecz inwestycji 
o mniejszym zasięgu, ale pewniejszych. Wbrew pozorom mniejszy wpływ miało 
na to zwiększenie kosztów pozyskania kapitału – co w wypadku silnych i pew-
nych projektów nie stanowi głównego problemu. Ważniejszy jest fakt, że banki 
zaczęły w znacznym stopniu skracać okres spłaty, niekiedy dając najwyżej 5 lat 
na spłatę i przenosząc tym samym ryzyko refi nansowania na głównego inwestora 
projektu. 

Oczekuje się, że warunki pożyczek powrócą do wcześniejszej formy w dru-
giej połowie 2009 r. Wszystko oczywiście zależy od tego, kiedy banki znów po-
czują się silniejsze bądź też zauważą korzyści w złagodzeniu swoich kryteriów. 
Rządy przejęły udziały w wielu głównych bankach Europy, a teraz naciskają na 
zwiększenie akcji kredytowej dla sektora OZE.

1 The global fi nancial crisis and its impact on renewable energy fi nance, UNEP, Raport z kwi-
etnia 2009 r. 
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Spadające ceny towarów lub półproduktów niezbędnych w projektach 
OZE, takich jak stal do turbin wiatrowych, obniżyły koszty realizacji projektów. 
Jednocześnie w tym samym czasie mamy do czynienia z niższymi cenami ropy 
i gazu, co sprawia, że konkurowanie projektów OZE staje się znacznie trudniejsze. 
Z drugiej zaś strony technologie dla odnawialnych źródeł energii stają się coraz 
tańsze i bardziej dostępne. Mając konkretną politykę wsparcia i wyznaczone cele, 
projekty OZE są w stanie konkurować na dłuższą metę z paliwami płynnymi. 

Przegrani i wygrani

Drobni przedsiębiorcy i niezależni nabywcy energii, odczuwając problemy 
z fi nansowaniem swych projektów, sprzedają udziały bardziej stabilnym, wytraw-
nym graczom. Można zaobserwować silną tendencję do konsolidacji na rynku. 
Ponadto okres spowolnienia gospodarczego stwarza okazje do przejęć dla przed-
siębiorstw o bardziej ugruntowanej pozycji w danej branży oraz o odpowiednio 
wysokich zasobach środków własnych – a do atrakcyjnych sektorów w tym ob-
szarze można zaliczyć m.in. właśnie energetykę. Sytuacje kryzysowe sprawiają, 
że fi rmy są bardziej skłonne do podejmowania odważnych decyzji. Banki za-
ostrzyły procedury, z giełdy trudno jest pozyskać kapitał, dlatego też część fi rm 
zaczyna mieć kłopoty z płynnością i zmuszona jest do sprzedaży składników ma-
jątku bądź do połączenia się z innym podmiotem. Dzięki takim zabiegom mogą 
one uzyskać synergię nie tylko produktową, ale przede wszystkim kosztową, co 
w czasach kryzysu jest jedną z najistotniejszych spraw.

Pomoc ze strony rządów w postaci różnego rodzaju pakietów stymulacyj-
nych, tak jak to jest w USA, dostarczy nowego kapitału i nowych pożyczkodaw-
ców, którzy pomogą małym i średniej wielkości przedsiębiorcom przejść przez 
ograniczenia kredytowe. 

Inwestorzy poszukujący zysków, tacy jak fundusze emerytalne, instytucje 
ubezpieczeniowe, inwestorzy indywidualni, będą zainteresowani sektorem OZE. 
Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez New Energy Finance, aż 
75% właścicieli fi rm oczekuje zwiększenia zaangażowania swoich środków 
w „czystą energię” do 2012 r.2 Oczywiście na całym świecie inwestycje w rynek 
energetyczny uważane są za bardzo bezpieczne i dające wysoką stopę zwrotu. 
Trochę inaczej wygląda to w sektorze OZE, jednakże i ta branża zaczęła renego-

2 Ankieta została przeprowadzona między styczniem a marcem 2009 r. wśród 76 wyselekcjono-
wanych ekspertów z różnych segmentów rynku na zlecenie Frankfurt School of Finance & Mana-
gement oraz New Energy Finance Limited.
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cjować umowy z bankami, w wyniku czego w niektórych sytuacjach banki sto-
sują karencję w spłacie kapitału i odsetek. Ta pierwsza obowiązuje do momentu 
otrzymania dotacji, ale nie dłużej niż 8–12 miesięcy po zakończeniu realizacji 
inwestycji. Natomiast karencja na spłatę odsetek jest możliwa do uzyskania na 
wniosek klienta, ale nie dłużej niż do zakończenia inwestycji.

Różnice regionalne w inwestycjach w projekty OZE

Inwestycje w odnawialne źródła energii zostały w USA spowolnione znacz-
nie szybciej niż w krajach Unii Europejskiej, gdzie projekty dotyczące np. pro-
dukcji energii wiatrowej i solarnej są w pełni kontynuowane, tak jak to się dzieje 
w szczególności w Hiszpanii. Inwestycje w aktywa fi nansowe (asset fi nance) 
w Chinach również zostały zmniejszone, lecz bardzo aktywną i główną rolę od-
grywa tam rząd, który poprzez zwiększenie popytu krajowego pomaga szybko 
rozwijającym się przedsiębiorstwom. Natomiast w Brazylii nowe inwestycje 
w aktywa fi nansowe dość mocno zredukowano po tym, gdy państwowe banki 
zaczęły walczyć z fi nansową dziurą pozostawioną przez banki z sektora prywat-
nego, inwestujące szczególnie w sektorze etanolu. Również inne kraje dość ak-
tywnie zaczynają inwestować w OZE. Można do nich zaliczyć Japonię, która 
przeznacza na ten cel 12,2 mld USD w najbliższych pięciu latach; Koreę Po-
łudniową – 36 mld USD na 4 lata; Węgry – 330 mln USD na 7 lat; Australię – 
370 mln USD i wiele innych krajów3.

Regulacje i rodzaje prowadzonej polityki 

Koniec 2009 r. powinien przynieść bardzo istotny przełom w międzynaro-
dowych klimatycznych negocjacjach od czasu szczytu, który odbył się w 1992 r. 
w Rio de Janeiro – zwłaszcza że USA już teraz sygnalizują, iż zamierzają odegrać 
przewodnią rolę w negocjacjach mających odbyć się w Kopenhadze w grudniu 
2009 r. Potwierdzają to także wyniki ankiety, w której większość respondentów 
przewiduje, że szczyt kopenhaski przyniesie bardzo istotne rozwiązania w tej 
kwestii. 

Jednakże w krótkim okresie największy bodziec dla inwestycji w OZE będą 
stanowić polityka poszczególnych krajów i rządowe gwarancje. Odkąd nastał 
kryzys gospodarczy, wiele spośród wysoko rozwiniętych państw ogłaszała, jaką 

3 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 Global Status Report 2009.
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wielkość środków przeznaczonych do pobudzenia inwestycji przekaże na od-
nawialną energię oraz poprawę efektywności energetycznej. W sumie rządy te 
zaoferowały kwotę 183 mld USD na „czystą energię” w ramach wielu pakietów 
stymulacyjnych, 61 mld USD z przeznaczeniem np. na wydajność energetyczną 
lub 34 mld USD na projekty OZE. Mimo to przepływ środków od rządu do fi rm 
i projektów może zająć nawet do sześciu miesięcy, toteż rezultaty nie będą zbyt 
szybko zauważalne.

Światowy kryzys gospodarczy otwiera niespotykane do tej pory możliwo-
ści rozwoju nowoczesnej energetyki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych 
stawia na energetykę odnawialną jako jeden ze sposobów radzenia sobie z kry-
zysem. Barack Obama wielokrotnie powtarzał, że rozwój gospodarczy musi iść 
w parze z ekologią. Według jego deklaracji za 20 lat USA mają być najbardziej 
ekologiczną potęgą na świecie. W przyjętym przez Kongres Stanów Zjednoczo-
nych 10 lutego 2009 r. pakiecie stymulacyjnym na rozwój zielonej energetyki 
przeznaczono 112,3 mld USD. Dodatkowo rządy stanowe i lokalne mają otrzy-
mać wkrótce ok. 300 mln USD na rozbudowę ekologicznego transportu publicz-
nego. Tworzony z rozmachem przemysł „czystej energii” ma zapewnić w cią-
gu dwudziestu lat pracę dla pół miliona Amerykanów4. Działania zainicjowane 
w USA będą bez wątpienia dodatkowym impulsem do jeszcze szybszego niż 
dotychczas wdrażania nowej polityki energetycznej w Europie, a więc również 
i w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że Unia Europejska już dziś przeznacza pokaźne 
środki na rozwój „zielonej energetyki”. Łączna pula na te cele, określona w Euro-
pejskim Planie Naprawy Gospodarczej (plus środki przeznaczone bezpośrednio 
na energetykę wiatrową typu off shore i CCS, ulgi w podatku VAT oraz odrębne 
środki każdego z krajów członkowskich) wynosi ok. 170 mld euro. Nakłady te 
są niezbędne, by spełnić chociażby wymagania określone w pakiecie dyrektyw 
klimatyczno-energetycznych „3 x 20”, zatwierdzonych w marcu 2008 r. Doku-
ment ten znacząco zaostrzył przepisy ekologiczne Unii Europejskiej, dotyczą-
ce działalności przemysłu energetycznego w krajach członkowskich. Na tym tle 
polski rządowy plan antykryzysowy – „Plan stabilności i rozwoju – wzmocnie-
nie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu fi nansowego” – niestety wy-
gląda bardzo słabo. W dokumencie nie wyszczególniono żadnych dodatkowych 
środków na „zielone inwestycje”. Co prawda, trzy z trzydziestu przewidzianych 
działań dotyczą inwestycji OZE, efektywności energetycznej i promocji eko-
logicznych samochodów, ale środki na te cele są na tyle niesprecyzowane, że 

4 Obama invites major economies to energy forum, http://www.cnn.com (29.03.2009). 
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w zasadzie można powiedzieć, iż na „zielone inwestycje” – ponad to, co i tak 
było wcześniej zaplanowane – nic więcej nie przeznaczono5.

Kryzys negatywnie wpływa na rynek OZE na pewno w krótkim okresie, 
ponieważ warunki fi nansowania tego typu projektów energetycznych stały się 
mniej sprzyjające. Ale w dłuższej perspektywie czasowej inwestowanie w OZE 
może się stać najlepszą inwestycją w przyszłość.

Podczas grudniowego szczytu europejskiego potwierdzono, że UE, mimo 
trudnej sytuacji na globalnych rynkach fi nansowych, dalej dąży do realizacji pro-
jektów klimatycznych i utrzymuje w mocy założenia na rok 2020. Szczegółowa 
wersja pakietu klimatyczno-energetycznego, którą zaprezentowała Komisja Eu-
ropejska w styczniu 2008 r., zawierała realizację trzech celów, a mianowicie6:
− osiągnięcie co najmniej 20% redukcji gazów cieplarnianych do 2020 r. w po-

równaniu z poziomem z 1990 r. (dodatkowo ustalono cel redukcji na pozio-
mie 30% do 2020 r. w przypadku zawarcia międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatycznych);

− osiągnięcie 20-procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym zu-
życiu energii do 2020 r., w tym 10-procentowego udziału biopaliw; 

− zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r.
Gospodarki krajów unijnych mogą wykorzystać kryzys do tworzenia 

technologii innowacyjnych i najnowszej generacji. Dzięki temu gospodarki te 
wzmocnią się i będą bardziej konkurencyjne. To właśnie czas kryzysu z jednej 
strony niesie falę bankructw, wzrost bezrobocia, co jest naturalne dla tej fazy 
cyklu koniunkturalnego; z drugiej jednak strony umożliwia wielkie, wizjonerskie 
projekty, które w długookresowej perspektywie zagwarantują znaczące zmiany 
strukturalne w gospodarce. Taki czas daje możliwość realizacji innowacyjnych 
projektów, do tego po niższych kosztach niż w okresach rozwoju. A przez inno-
wacyjność i wzmożone inwestycje w ten obszar gospodarka tworzy swoją prze-
wagę konkurencyjną – co w kontekście Polski jest czynnikiem bardzo istotnym. 

Innowacyjne projekty czy rozwiązania stanowią inwestycję w przyszłość 
kraju. Stąd właśnie samo wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego staje 
się szansą na taki rozwój gospodarczy czy też skok technologiczny, stawiający 
Polskę w gronie liczących się gospodarek UE. 

5 G. Wiśniewski, Prezenty z Ameryki na Dzień Ziemi: farmy wiatrowe off shore i zielone miejsca 
pracy, http://www.odnawialny.blogspot.com (25.05.2009).

6 Energia i zmiany klimatyczne – elementy kompromisu końcowego, Rada Unii Europejskiej, 
Bruksela, 12.12.2008, 17215/08.
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Sam rynek odnawialnych źródeł energii może czerpać korzyści ze spowol-
nienia gospodarczego. Do niedawna mówiło się, iż w ostatnich latach zużycie 
energii zbyt gwałtownie rośnie. Rozwój technologiczny prawie nie mógł nadą-
żyć za szybkim wzrostem popytu na energię, którego rynek wymagał. W Polsce 
objawiało się to czasowymi blackoutami energii. Lecz właśnie spowodowany 
kryzysem spadek popytu na energię może dać nowoczesnym technikom czas na 
samoudoskonalenie i likwidację przepaści wobec starych metod pozyskiwania 
energii, na rzecz nowoczesnych, energooszczędnych i wydajnych technik, takich 
jak panele słoneczne czy systemy gromadzenia energii. Jest to zatem odpowiedni 
moment na przygotowanie się do ponownego wejścia gospodarek na drogę wzro-
stu gospodarczego i zwiększonego zapotrzebowania na energię. 

Dla prywatnych fi rm może właśnie teraz być właściwy moment na inwe-
stycje w takie projekty czy przedsięwzięcia. Większość z nich nie charakteryzuje 
się wprawdzie wysoką stopą zwrotu z inwestycji, ale w obliczu ciągle rosnące-
go zapotrzebowania na energię mogą się one okazać dość dochodowe. Z jednej 
strony obecny kryzys, ograniczający dostęp do kapitału, zmniejsza zdolność in-
westowania w projekty długookresowe, ale z drugiej strony daje szansę skiero-
wania środków tam, gdzie przyniosą one najlepsze efekty. Doprowadzi również 
do oczyszczenia rynku z nierentownych przedsięwzięć. Stąd unijna polityka re-
gionalna może się stać skutecznym narzędziem walki z kryzysem.

W opinii przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych oraz Krajowej Izby Gospodarczej, pomimo światowego kryzysu, inwe-
storzy są zainteresowani Polską, zwłaszcza w obszarze „zielonych technologii” 
i efektywności energetycznej – a w najbliższych latach atrakcyjność inwestycyj-
na Polski wzrośnie, m.in. dzięki wykwalifi kowanym i tańszym niż w Europie 
Zachodniej pracownikom oraz relatywnie dużemu rynkowi, który nie odnotował 
jakiegoś istotnego spadku popytu.

Podczas Pierwszego Polskiego Forum Inwestycyjnego Danuta Hübner po-
wiedziała, że „bez nowych inwestycji z kryzysu się nie wychodzi”. Oczywiście 
wsparcie ze strony państwa nie może zaburzać stabilności makroekonomicznej 
i zdrowia fi nansów publicznych z uwagi na wzmożone zainteresowanie korzysta-
niem z takiego „parasola ochronnego”.

Według zapewnień polskiego rządu wykorzystanie energii ze źródeł od-
nawialnych ma w naszym kraju rosnąć zdecydowanie szybciej niż korzystanie 
z innych rodzajów energii. W „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” plany 
wykorzystania odnawialnych zasobów energii zostały wskazane jako działania 
priorytetowe. „Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realiza-
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cji podstawowych celów polityki energetycznej. Rozwój energetyki odnawial-
nej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych 
w zasoby energii odnawialnej”7.

Zakończenie

Podsumowując, mimo wielu przeszkód, na jakie mogą obecnie natrafi ć in-
westorzy w sektorze odnawialnych źródeł energii, istnieje podstawa do tego, by 
widzieć jaśniejszą przyszłość dla tego sektora, szczególnie w długiej perspekty-
wie czasu. Rok 2009 może charakteryzować się mieszanką konsolidacji na rynku 
i optymizmu. Sektor OZE powinien się pojawiać jako kluczowy składnik długo-
okresowego rozwoju gospodarek światowych.

To, czy uda się nam osiągnąć cel, zależy przede wszystkim od aktywności 
inwestorów, którzy, świadomi ambitnej polityki unijnej, popartej nową dyrekty-
wą o promocji stosowania OZE, deklarują śmiałe plany inwestycyjne, ale podają 
też do wiadomości, że mają obecnie zawężone pole działania, oraz domagają się 
przejrzystych i przewidywalnych przepisów dotyczących promocji energii odna-
wialnej i sposobów jej rozliczania. Nie ulega wątpliwości, że rozwój OZE wyma-
ga wsparcia ze strony państwa. Od 2005 r. rozwój tego sektora w Polsce wspie-
rany jest poprzez: obowiązek zakupu przez sprzedawców energii elektrycznej 
– energii wyprodukowanej w oparciu o źródła odnawialne; możliwy obrót pra-
wami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia „zielonej” energii 
elektrycznej; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE oraz 
pośrednio przez dopłaty do upraw energetycznych i sporadycznie udzielane dota-
cje z krajowych funduszy ekologicznych i ostatnio także funduszy UE. 

Rozważanym mechanizmem wsparcia, który w sposób istotny może syste-
mowo poprawić obecną sytuację inwestorów, jest pomoc fi skalna w postaci ulg 
i zwolnień w podatku dochodowym (taki system działa m.in. w Danii, Holandii 
i Finlandii). Inwestorzy w OZE przypominają pionierów, na których drodze pię-
trzy się jeszcze sporo przeciwności. System jednak „się uczy”, w kilku branżach 
osiągnięto masę krytyczną stabilnego rozwoju, a trudności nie są w stanie zatrzy-
mać rozwoju nowego sektora. W Polsce istnieją korzystne warunki do rozwoju 
energii ze źródeł odnawialnych, jej upowszechnienie nie tylko przyczyni się do 
polepszenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, 
ale umocni gospodarkę i przyniesie korzyści inwestorom.

7 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, projekt z 5.03.2009 r., 
wersja nr 4.
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Zmiany na rynku energetycznym będą następować nieco wolniej niż bez-
pośrednio przed kryzysem, ale konsekwentnie, aż do momentu, kiedy „zielona 
energia” stanie się dominującą gałęzią energetyki. Taki scenariusz, mimo że nie-
którym może się dzisiaj wydawać mało realny, jest nieunikniony, gdyż w prze-
ciągu najbliższych dziesięcioleci rezerwy paliw kopalnych ulegną stopniowemu 
wyczerpaniu, ich zużycie coraz pełniej obciążane jest kosztami i nie będzie już 
powrotu do taniej energii konwencjonalnej. Energetyka odnawialna jest więc in-
westycją z przyszłością i w przyszłość. „Era kamienia łupanego nie skończyła się 
dlatego że skończył się kamień”.

Streszczenie

Celem tego artykułu jest pokazanie w trochę odmienny sposób wpływu globalnego 
kryzysu fi nansowego na sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), poprzez określenie 
zmian i trendów w przebiegu inwestycji w technologie dla OZE i fi rm, jako kosztu 
podwyższonego kapitału oraz trudności w dostępie do kredytów. Jednocześnie starano 
się ustalić, co te zmiany oznaczają dla projektów OZE, różnego typu fi nansowania, roz-
maitych krajów, a także jak te zmiany wpływają na obraz OZE. W artykule ukazano 
istotę różnych aspektów rynku fi nansowego i rozwoju gospodarczego w krótkiej i długiej 
perspektywie czasu w kontekście obecnego kryzysu ekonomicznego.

Summary

RENEWABLE ENERGY SOURCES 
IN CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS

The purpose of this article is to gain a more differentiated picture of the impact 
of the global fi nancial crisis on the renewable energy sector by determining changes and 
trends in investment fl ows for renewable energy technologies and companies as the cost 
of capital rises and access to credit becomes more diffi cult. It seeks to identify what 
these changes can mean for certain renewable energy technologies, for certain kinds 
of fi nancing, and in certain regions, and how these shifts will alter the renewable energy 
landscape. The article extracts the essence of the different aspects of the fi nancial mar-
ket and economic developments in both the short and the long term in case of current 
economic crisis.
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ORAZ SPOSOBY JEGO MINIMALIZACJI

Wprowadzenie

Podatki defi niuje się powszechnie jako świadczenia nieodpłatne, przymu-
sowe, bezzwrotne, pieniężne, o charakterze ogólnym, które są nakładane jedno-
stronnie przez związek publicznoprawny, szczególnie przez państwo1. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oddziałując na gospodarkę, tworzy system 
podatkowy, którego zadanie może być dwojakie: podnosząc podatki, zwiększa 
obciążenia fi skalne przedsiębiorstw, zwiększając tym samym wpływy do budżetu 
państwa; lub zmniejszając podatki, pobudza system gospodarczy, tym samym 
wspierając biznes i zachęcając do inwestowania, jednakże kosztem wpływów do 
budżetu. 

Z punktu widzenia właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
ciężar podatkowy stanowi istotny element kosztowy, jak również znacząco wpły-
wa na realizację celów przedsiębiorstwa. Dlatego też w prowadzonej działalności 
gospodarczej konsekwencje opodatkowania winny być uwzględniane w proce-
sach decyzyjnych spółek. Kluczowym zagadnieniem jest jednak wybór sposobu 

* Sylwia Kwaśny – mgr, Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Akademia Eko-
nomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

1 J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania wysokości podatków 
w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 13.
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redukcji obciążenia podatkowego za pomocą instrumentów dozwolonych przez 
prawo. 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zasad opodatkowania dywi-
dend oraz sposoby minimalizacji obciążeń fi skalnych przewidziane przepisami 
prawa w przedmiotowym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści 
płynących z połączeń spółek w grupy kapitałowe.

Polityka dywidendy

Kwestia opodatkowania dochodów z tytułu udziału w zyskach osób praw-
nych, z uwagi na dwojakie źródło występowania przychodu do opodatkowania, 
została uregulowana zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób praw-
nych2, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fi zycznych3; regulacje 
dotyczące zasad wypłaty dywidend zawiera również kodeks spółek handlowych4. 
Niewątpliwie główną kategorię dochodów stanowią tu dywidendy, czyli kwoty 
rocznego zysku netto, przeznaczone do podziału pomiędzy udziałowców5 spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Udziałowiec, w tym podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, po-
siadający udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskując prawo 
do dywidendy, uzyskuje jednocześnie prawo majątkowe, powstające w przypad-
ku osiągnięcia przez spółkę kapitałową zysku, z którego są wypłacane dywiden-
dy po podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników. 

Wypłata dywidendy uzależniona jest zatem od wystąpienia w spółce czyste-
go zysku, czyli w sytuacji, gdy bilans sporządzony zgodnie z przepisami regulu-
jącymi prowadzenie ksiąg rachunkowych wykaże nadwyżkę aktywów nad łączną 
sumą zobowiązań i kapitału zakładowego spółki. Nadwyżka ta, po odliczeniu 
należnego podatku (i ewentualnym odliczeniu strat nadzwyczajnych), według 
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi realny, czysty 

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. 
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. Nr 94, poz. 1037 
z późn. zm.).

5 J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2006, s. 172.
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zysk spółki6. W przepisach kodeksu spółek handlowych ustawodawca zawarł de-
fi nicję zysku, który może być przeznaczony do podziału, według reguły: kwoty 
przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za 
ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz 
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów: zapasowego i rezerwo-
wych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego 
o niepokryte starty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umo-
wą (statutem) spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na 
kapitały: zapasowy lub rezerwowe7. Zysk tak zdefi niowany może być podzielony 
pomiędzy wspólników8.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy 
są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podzia-
le zysku, przy czym umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników 
do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do 
dywidendy za dany rok obrotowy9. Dzień ten jest określany przez kodeks spółek 
handlowych jako dzień dywidendy i nie jest on utożsamiany z dniem wypłaty 
dywidendy wspólnikom. 

Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość wypłaty wspól-
nikom zaliczki na poczet dywidendy10. Stosowne postanowienia w tym zakresie 
muszą się jednak znajdować w umowie spółki. 

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, je-
żeli jej zatwierdzone sprawozdanie fi nansowe za poprzedni rok obrotowy wy-
kazuje zysk11. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od 
końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe 
utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, 
oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne12. Zaliczka na poczet 
dywidendy winna być opodatkowana na takich samych zasadach, jak dywiden-
da wypłacona na podstawie zatwierdzonego bilansu za dany rok obrotowy i po 

6 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, 
C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 300.

7 Art. 192 i 348 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
8 M. Biskupski, K. Dominiak, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opodatkowanie dywidend, System Informacji Prawnej LEX.
9 Art. 193 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
10 Art. 349 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
11 E. Mazur, G. Mazur, Funkcjonowanie i opodatkowanie spółki z o.o., A.D. Drągowski SA, 

Warszawa 2006, s. 53.
12 Art. 195 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
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podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Jeżeli natomiast 
dywidenda za dany rok obrotowy zostanie uchwalona w wysokości wyższej od 
wypłaconej zaliczki, to w momencie jej wypłaty opodatkowaniu będzie podle-
gać różnica między wypłaconą na poczet dywidendy zaliczką a kwotą uchwa-
lonej dywidendy. Obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku powstanie więc 
z chwilą faktycznej wypłaty. Natomiast jeżeli wypłacono zaliczki na poczet prze-
widywanej dywidendy, a uchwała o podziale zysku nie zostanie podjęta, bądź 
wynikająca z uchwały kwota do podziału będzie mniejsza niż wypłacone zaliczki 
– i w związku z tym powstanie konieczność ich zwrotu w całości bądź części, 
podatek zapłacony w związku z pobraniem zaliczki będzie stanowić nadpłatę 
podatkową13 w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa14. 

Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% uzyskanego przychodu15. 

W przypadku, gdy dochody te uzyskane są przez osoby niemające na te-
rytorium Polski siedziby lub zarządu, podatek dochodowy od tych dochodów 
ustala się w wysokości 19% przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieże-
nia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
stanowi inaczej. 

Zasady opodatkowania dywidend w grupach kapitałowych

Procesy łączenia się przedsiębiorstw i związana z tym koncentracja kapitału 
stanowią podstawę rozwoju podmiotów gospodarczych we współczesnej gospo-
darce rynkowej. Czynnikiem, który wywiera coraz większy wpływ na kształtowa-
nie współczesnych stosunków między przedsiębiorstwami, są niewątpliwie różne 
fuzje i przejęcia, zachodzące nie tylko w skali międzynarodowej, ale również 
na rynkach lokalnych. Przyczyną powyższych transakcji jest przede wszystkim 
dążenie do uzyskania korzyści w postaci maksymalizacji wartości przedsiębior-
stwa, a także przywileje podatkowe. 

Grupy kapitałowe stanowią formę organizacji jednostkowych podmiotów, 
charakterystyczną dla obecnej zglobalizowanej gospodarki. Powstały jako bez-

13 D. Strzelec, Opodatkowanie dywidend na poziomie wspólników spółki kapitałowej, System 
Informacji Prawnej LEX.

14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.), art. 72 i kolejne.  

15 Art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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pośredni efekt procesów koncentracji rynku i koncentracji przedsiębiorstw, ko-
niecznych we współczesnym świecie do ekspansji gospodarczej16.

Brak jest jednoznacznej defi nicji określającej istotę grupy kapitałowej17, 
natomiast zgodnie z jedną z nich, przez pojęcie grupy kapitałowej rozumiany 
jest najczęściej zespół samodzielnych pod względem prawnym przedsiębiorstw, 
stworzony do realizacji wspólnych celów gospodarczych, powiązanych kapita-
łowo i ewentualnie kontraktowo, w sposób umożliwiający aktywne współdzia-
łanie18. 

Odpowiednikiem grupy kapitałowej w zachodnich gospodarkach jest hol-
ding. W polskiej literaturze ekonomicznej i w praktyce pojęcia „holding” i „gru-
pa kapitałowa” używa się zamienne19, natomiast w systemie prawnym częściej 
jednak funkcjonuje pojęcie „grupa kapitałowa”20. 

W 1996 r. ustawodawca wprowadził do polskiego prawa podatkowego21 
nowy podmiot prawnopodatkowy: podatkową grupę kapitałową22. Ustawa uzna-
ła podatkowe grupy kapitałowe za oddzielne podmioty podatkowe w zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych i została uchwalona w celu umożliwie-
nia wspólnego rozliczania się członków grupy z podatku dochodowego od osób 
prawnych23. 

Tworząc podatkową grupę kapitałową, należy spełnić szereg warunków 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza tych 
warunków, a także charakterystyka przywilejów wiążących się ze statutem po-
datkowej grupy kapitałowej, wymaga odrębnego opracowania, do którego niniej-
sze rozważania stanowić mogą jedynie punkt wyjścia. Należy jednak wspomnieć 

16 M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, Difi n, Warszawa 
1998, s. 31.

17 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 
z późn. zm.) określa grupę kapitałową, przez którą rozumie się jednostkę dominującą oraz jednost-
kę zależną, a także pojęcie podmiotu stojącego w pozycji tzw. znaczącego inwestora.

18 M. Trocki, Zarządzanie grupą kapitałową, Difi n, Warszawa 2000, s. 128. 
19 E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 25; 

W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1998, s. 306.

20 Pojęcie „holding” zostało wykorzystane tylko w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).

21 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 704).

22 Art. 1a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
23 J. Toborek-Mazur, Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Ofi cyna Eko-

nomiczna, Kraków 2005, s. 94.
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w tym miejscu o jednej z korzyści dla spółek tworzących podatkową grupę kapi-
tałową, to jest o zwolnieniu z opodatkowania dywidend otrzymanych od innych 
spółek wchodzących w jej skład24.

Omawiane zwolnienie jest uzależnione od nienaruszenia warunków uzna-
nia grupy spółek za podatkową grupę kapitałową – jeżeli warunki te zostały na-
ruszone, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem utraty prawa do uznania 
podatkowej grupy kapitałowej za podatnika. Obowiązkiem podatkowym objęte 
są wszelkie dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
uzyskane przez spółkę dominującą w podatkowej grupie kapitałowej w okresie, 
gdy grupa ta była uznana za podatnika25.

Podatkowe grupy kapitałowe najczęściej kojarzone są z tzw. holdingami. 
Problematyka opodatkowania dywidend różni opodatkowanie holdingów na za-
sadach ogólnych od podatkowych grup kapitałowych. Spółki tworzące holding 
nie mają przywileju nieopodatkowania wypłacanych pomiędzy sobą dywidend. 
Opodatkowanie dywidend, czyli zysku spółki kapitałowej i zysku wspólników tej 
spółki, następuje w taki sposób, że najpierw zysk jako dochód spółki jest opodat-
kowany według stawki 19%, następnie, przy ewentualnej wypłacie dywidendy 
wspólnikom, zysk wydzielony opodatkowuje się stawką 19%26.

W sytuacji, gdy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są 
osoby prawne, istnieje możliwość odliczenia kwoty podatku dochodowego, który 
muszą uiścić od dochodów własnej działalności gospodarczej. 

Takie rozwiązanie powoduje u osób prawnych całkowite wyeliminowanie 
podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego, gdyż jest on opodatkowany 
jednorazowo w spółce wypłacającej dywidendy27.

Opodatkowaniu podlegają dywidendy, jednakże przepisy ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych przewidują zwolnienie28, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

24 Art. 22 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
25 J. Marciniuk, Podatek dochodowy..., s. 908.
26 D. Gajewski, Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Dom Wydawniczy ABC, Od-

dział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2005, s. 116.
27 D. Gajewski, Opodatkowanie..., s. 116.
28 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) zmieniła brzmienie art. 22 
ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonała wdrożenia do systemu prawa 
krajowego dyrektywy 2003/123/WE z 22 grudnia 2003 r., zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących 
i spółek zależnych różnych państw członkowskich oraz dyrektywy 2004/76/WE z 29 kwietnia 
2004 r., zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez nie-
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a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mają-
ca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

c) spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udzia-
łów w kapitale spółki, o której mowa w pkt a; 

d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z ty-
tułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 
– spółka, o której mowa w pkt b, albo 
– zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt b. 
Zwolnienie to ma zastosowanie wtedy, gdy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
posiada udziały w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat29. Zwolnienie to przysługuje również spółkom, które przed uzyska-
niem wpłaty świadczenia z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadały 
wymagany udział kapitałowy w spółce wypłacającej przez okres krótszy niż dwa 
lata, ale planują go utrzymać przez wymagany dwuletni okres. Przy czym waru-
nek ten jest również spełniony, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów upływa po dniu uzyskania dochodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych30. 

Dodatkowym warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest udo-
kumentowanie przez odbiorcę wypłacanych należności bądź miejsca siedziby do 
celów podatkowych – wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej 
zaświadczeniem zwanym certyfi katem rezydencji, natomiast w przypadku istnie-
nia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, 

które państwa członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodat-
kowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami 
różnych państw członkowskich.

29 M. Chudzik, Komentarz do art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych, System Informacji Prawnej LEX.

30 Art. 22 ust. 4a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład 
jest położony. 

Sposoby minimalizacji obciążenia podatkowego z tytułu wypłaty dywidend

Niewątpliwie wypłata dywidend powoduje pogorszenie czy nawet utratę 
płynności fi nansowej spółki. Istnieją jednak zgodne z przepisami prawa rozwią-
zania, które pomagają zminimalizować obciążenia fi skalne spółek w tym zakre-
sie, zatem przedstawiam kilka z nich. 

Jak wskazano powyżej, konsekwencją wypłaty dywidendy jest wyższe ob-
ciążenie podatkowe spółki kapitałowej, które wynika z podwójnego opodatko-
wania wypłacanych dywidend – dzięki zasadzie rozdziału sfery spółki i wspól-
nika mamy do czynienia z dwoma podmiotami podatku (spółka i wspólnik), zo-
bowiązanymi do zapłaty podatku od tego samego dochodu. Natomiast dochód 
przedsiębiorcy indywidualnego oraz wspólników spółki osobowej jest opodatko-
wany jednokrotnie – podmiotem podatku jest sam przedsiębiorca indywidualny 
i wspólnik spółki osobowej31. 

Jeden ze sposobów minimalizacji opodatkowania z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, właściwego dla opodatkowania dywidend, polega na tym, że 
spółka podpisuje ze wspólnikiem umowę, w myśl której wspólnik ma jej świad-
czyć usługi. Dywidendę można wówczas „ukryć” pod postacią wynagrodzenia 
za usługę lub pracę, osiągając dwojakie korzyści: po pierwsze, wynagrodzenie za 
usługę – w przeciwieństwie do dywidendy – jest dla spółki kosztem uzyskania 
przychodu, a po drugie, u wspólnika jest ono opodatkowane inaczej niż dywiden-
da, co może się okazać korzystniejsze32. 

Należy mieć na uwadze, iż wynagrodzenie wspólnika za świadczenia na 
rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można uznać za koszt uzyskania 
przychodów wtedy, gdy:
− świadczenie zostało faktycznie wykonane,
− wydatki spółki zostały osiągnięte w celu uzyskania przychodów33,
− wydatek ten nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów34.

31 S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, ABC 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 190.

32 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, System Informacji Prawnej LEX.
33 Art. 15 ust.1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
34 Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 
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Na uwagę zasługują ponadto jeszcze dwa warunki: działania spółki cechu-
je racjonalność, tzn. wydatków nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów 
w przypadkach, kiedy racjonalnie oczekiwane korzyści podatnika zawierającego 
daną transakcję są w sposób oczywisty mniejsze niż poniesione w związku z tą 
transakcją wydatki35, oraz zapłata jest rynkowa, czyli zgodna z zasadą dystansu36 
(ang. arm’s length principle37).

W celu zapobieżenia niepożądanym skutkom wypływu środków pienięż-
nych można zastosować procedurę wypłaty sprzężonej z powrotnym pozyska-
niem środków od wspólników38, polegającą na wypłaceniu dywidendy wspól-
nikom, a następnie przekazaniu przez wspólników otrzymanej kwoty do dyspo-
zycji spółki w formie kapitału własnego bądź w formie pożyczki. Procedura ta 
powoduje, iż wspólnik zatrzymuje zysk w spółce na fi nansowanie jej bieżącej 
działalności, jednocześnie oczekując jego wypłaty w przyszłości. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż pożyczka od udziałowców nie stanowi przychodu ani kosztu 
dla spółki i jej udziałowców. Dopiero skapitalizowane odsetki będą kosztem dla 
spółki i przychodem dla udziałowca. 

Istnieje również inne rozwiązanie podatkowe, które umożliwia uniknięcie 
niekorzystnej konsekwencji bycia wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością. W tym celu można zawiązać spółkę komandytową, której komple-
mentariuszem byłaby spółka z o.o. w całości należąca do osoby fi zycznej, a ko-
mandytariuszem – ta osoba fi zyczna. W efekcie komandytariusze mogą – jako 
osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą – płacić podatek dochodo-
wy według liniowej stawki 19%, zatem udziały wspólników w spółce komandy-
towej najlepiej ustalić tak, by większość dochodu wypracowanego przez tę spół-
kę była opodatkowana u komandytariuszy, czyli wyżej wskazaną liniową stawką 
w wysokości 19%39.

35 S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja..., s. 190; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
10 października 1997 r. w sprawie sposobu i określania dochodów podatników w drodze oszaco-
wania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833 z późn. 
zm.).

36 S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja..., s. 191.
37 Ceny ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi powinny – do celów podat-

kowych – opierać się na cenach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w transak-
cjach tego samego rodzaju na warunkach tego samego rodzaju na otwartym rynku.

38 S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja..., s. 190.
39 J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami, SGH w Warszawie, Warszawa 2008, 

s. 149.
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Podsumowanie

W związku z rosnącą liczbą spółek kapitałowych w Polsce coraz większego 
znaczenia nabierają operacje kapitałami pieniężnymi, dokonywane w celu osią-
gania dochodów. Dochody te objęte są systemem podatkowym, który przewiduje 
szereg specyfi cznych rozwiązań, ulg, zwolnień, wyłączeń, różniących się od za-
sad opodatkowania innych dochodów. 

Znajomość podatkowych skutków decyzji fi nansowych w spółce kapita-
łowej jest niewątpliwie ważnym elementem zarówno dla udziałowca, jak i dla 
ogólnej strategii fi nansowej spółek. Dlatego w prowadzonej działalności należy 
zawsze uwzględnić ciężar podatkowy, a następnie wybrać rozwiązanie korzystne 
pod względem fi nansowym.

Reasumując, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania przewi-
dzianych prawem możliwości zmniejszenia obciążenia fi skalnego z tytułu udzia-
łu w zyskach osób prawnych, których główną kategorię dochodów stanowią dy-
widendy.

Streszczenie 

Artykuł w sposób selektywny przedstawia wpływ podatków dochodowych na de-
cyzje fi nansowe przedsiębiorstw. W szczególności analizie zostały poddane dywidendy, 
jako główna kategoria dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Scharak-
teryzowano zasady opodatkowania oraz zwolnienia z tytułu wypłaty dywidend z punktu 
widzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podjęto próbę wskazania prze-
widzianych prawem możliwości minimalizacji obciążenia fi skalnego z tego tytułu.

Summary

LOAD OF TAX COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 
FROM TITLE OF PAYMENT OF DIVIDEND 
AND MANNERS OF ITS MINIMIZATIONS

This article describes the income tax infl uence on fi nancial decisions of enterprises. 
Both rateable taxation, discharge of dividend and possibilities of minimizations of fi scal 
loads from title of payment of dividend have been characterized.
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Wstęp

Stan gospodarczego zorganizowania producentów jest obecnie najsłab-
szą stroną polskiego rolnictwa. Rolnicy produkują dobrej jakości płody rolne 
i sprzedają je najczęściej pośrednikom, którzy opanowali znaczącą część ryn-
ku. Sprzedając swoje produkty w sposób niezorganizowany również zakładom 
przetwórczym i fi rmom handlowym, rolnicy stoją na przegranej pozycji, albo-
wiem oferowane partie towaru są z reguły niewielkie i często niedostosowane 
do oczekiwań odbiorcy. W krajach „UE-15” grupy producentów – spółdzielnie 
branżowe – są podstawowym ogniwem struktury rynku rolnego, zorganizowane-
go z udziałem producentów. Dzięki temu rolnicy taniej zaopatrują się w środki 
do produkcji i korzystniej sprzedają swoje produkty, przechwytują część warto-
ści dodanej, jaka powstaje na kolejnych etapach obrotu oraz przetwórstwa pro-
duktów. W Polsce rynek produktów rolnych jest coraz lepiej zorganizowany, ale 
w większości wypadków bez udziału producentów. Stawia to polskich rolników 
w trudnej sytuacji dochodowo-konkurencyjnej. Niezorganizowanie polskich rol-
ników jest m.in. wynikiem upadku po 1990 r. spółdzielczości rolniczej, która 
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była co prawda nadmiernie uzależniona od państwa, ale skupowała od rolników 
ok. 60% produktów rolnych, tzn. podobną wielkość, jak spółdzielnie rolnicze 
w krajach dawnej Unii Europejskiej. Obecnie jedynie spółdzielczość mleczarska, 
która w ostatnich kilkunastu latach unowocześniła bazę przetwórczą, zachowała 
około 75-procentowy udział w rynku.

Początki powstawania grup producenckich

W okresie transformacji kolejne rządy i parlamenty nie przykładały zbyt 
dużej wagi do pomocy rolnikom w zorganizowaniu się w struktury gospodarcze. 
Lata 90. ubiegłego wieku to także niechętne nastawienie do spółdzielczości sa-
mych rolników, jak również osób z otoczenia rolnictwa. Pustkę – po zaprzestaniu 
obsługi rolników przez spółdzielnie – starano się wypełnić, organizując rolników 
w stowarzyszenia i zrzeszenia. Nie były to jednak formy prawne najlepiej przy-
stosowane do organizowania gospodarczego rolników. Miejsce spółdzielni zajęli 
pośrednicy.

Integracja pozioma to trwałe powiązania kooperacyjne między podmiota-
mi na tym samym poziomie tzw. łańcucha dostaw. Można mówić o integracji 
poziomej np. producentów trzody chlewnej (wtedy mamy do czynienia z gru-
pami producentów rolnych), o integracji poziomej zakładów przemysłu mięsne-
go (wtedy najczęściej nazywa się to konsolidacją albo grupą holdingową, albo 
też grupą klastrową) lub o integracji poziomej handlu hurtowego i detalicznego 
(w tym wypadku dochodzi do tzw. koncentracji systemu handlowego).

Określenie „grupa producencka” nie oznacza konkretnej formy prawnej, 
lecz odnosi się do organizacji, której głównym celem jest wprowadzanie na rynek 
produktów wytworzonych w gospodarstwach członków. Według Jerzego Mały-
sza1 grupa producencka (zespół producencki) tworzona jest oddolnie, w trybie 
dobrowolnym w celu zespołowego zbywania swej produkcji. Wspólny zbyt po-
zwala grupie rolników na zwiększenie siły przetargowej i – co się z tym wiąże 
– uzyskanie wyższych cen za sprzedane produkty i płacenie niższych cen za na-
bywane środki do produkcji. Proces kształtowania się grup producenckich istnie-
je już od początku lat 90. ubiegłego wieku, jednak dopiero pod koniec dekady 
stał się bardziej wszechobecny, poniekąd konieczny, gdyż wynikał ze zrozumie-
nia niezbędności podejmowania działań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej 
produktów rolnych na rynku. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach pro-

1 J. Małysz, Procesy integracyjne w agrobiznesie, Wydaw. CDiEwR, Poznań 1996, s. 13–14.
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ducentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw2 określa zasady 
organizowania się producentów w grupy i zasady działania grup. Grupa produ-
centów rolnych prowadząca działalność jako przedsiębiorca mający osobowość 
prawną zostaje wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzonego przez marszał-
ka województwa właściwego dla siedziby grupy pod warunkiem, że: 
1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy 

produktów; 
2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem założycielskim;
3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej człon-

kami grupy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na wal-
nym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników; 

4) co najmniej połowa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze 
sprzedaży produktów grupy, ze względu na które grupa została powołana, 
wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków; 

5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące 
jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania 
produktów do sprzedaży.

Rejestracja grupy jako przedsiębiorcy 

Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych grupa działa jako 
przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą) mający osobowość prawną. 
Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowa-
dzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów, 
oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Grupa producentów rol-
nych ma do wyboru cztery formy prowadzenia działalności gospodarczej – po-
równanie tych form przedstawia tabela 1.

Defi niując przedsiębiorcę, Augustyn Woś stwierdził, że „przedsiębiorcą 
jest osoba, która podejmuje decyzje w sprawie alokacji ograniczonych zasobów 
i nieustannie wykazuje inwencję. Wszystko to czyni na własne ryzyko”3. Czło-
wiek przedsiębiorczy, w stosunku do innego, to ten, który: stara się wykorzystać 
okazje, również te, na które nie ma wpływu; potrafi  pozyskać zasoby niepodda-
ne kontroli; dla zrealizowania swego celu wchodzi w rozliczne kontakty; szuka 

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983.
3 Agrobiznes. Mikroekonomika, red. A. Woś, Key Text, Warszawa 1996, s. 14.
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nowej kombinacji czynników produkcji lub/i nowych cech produktu, usługi, no-
wych warunków zbytu (poszukuje nowych rynków i nisz rynkowych)4.

Tabela 1

Możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Spółdzielnia Spółka z o.o. Zrzeszenie Stowarzyszenie

Charakter 
organizacji

gospodarczy, 
ale również 
społeczny

dowolny
społeczno-zawo-

dowy, ale też 
gospodarczy

społeczny

Teren działania bez ograniczeń bez ograniczeń terytorium RP bez ograniczeń

Członkowie 
organizacji

osoby fi zyczne 
i prawne

osoby fi zyczne 
i prawne osoby fi zyczne osoby fi zyczne

Liczba członków 
założycieli

co najmniej 
10 osób fi zycz-

nych lub 3 osoby 
prawne

jeden i więcej co najmniej 
10 osób fi zycznych

co najmniej 15 
osób fi zycznych

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2 

Zestawienie ilościowe grup producentów rolnych (GPR) 
wpisanych do rejestrów wojewodów/marszałków 

i w dalszym ciągu funkcjonujących (stan na 31.12.2007 r.)

Liczba/procentowy udział GPR w latach Łączna liczba 
GPR2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Liczba utworzonych 
GPR 4 8 28 27 35 46 104 252

Udział procentowy 
w łącznej liczbie 

GPR
1,50% 3% 11% 10,50% 14% 18% 41% 100%

Źródło: GUS.

Z tabeli 2 wynika zdecydowane przyśpieszenie tworzenia grup producentów 
w ostatnich dwu latach, kiedy powstało prawie 60% wszystkich grup. Było to 
w dużym stopniu wynikiem realizacji przez Krajową Radę Spółdzielczą projek-
tów promujących tworzenie GPR.

4 S. Makarski, Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie, w: Uwarunkowania rozwo-
ju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europej-
ską, UWM, Olsztyn 1999, s. 26–37.
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Tabela 3

Zestawienie ilościowe i procentowe GPR według rodzajów produkcji rolniczej 
w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2007)

Województwo Liczba 
GPR

Ziarno zbóż i/lub 
nasiona roślin 

oleistych
Trzoda 

chlewna Drób Bydło Inne

Wielkopolskie 46 3 – 7% 31 – 67% 1 – 2% 2 – 4% 9 – 20%
Dolnośląskie 32 19 – 60% 11 – 34% 2 – 6%
Kujawsko-pomorskie 31 12 – 39% 9 – 29% 1 – 3% 2 – 6% 7 – 23%
Pomorskie 23 16 – 70% 3 – 13% 1 – 4% 3 – 13%
Opolskie 22 19 – 86% 1 – 5% 2 – 9%
Zachodniopomorskie 17 16 – 94% 1 – 6%
Warmińsko-mazurskie 14 7 – 50% 1 – 7% 4 – 29% 2 – 14%
Lubuskie 12 5 – 42% 4 – 33% 3 – 25%
Podkarpackie 11 4 – 36% 2 – 18% 5 – 46%
Małopolskie 11 2 – 18% 1 – 9% 8 – 73%
Lubelskie 11 1 – 9% 2 – 18% 1 – 9% 7 – 64%
Mazowieckie 10 1 – 10% 5 – 50% 4 – 40%
Świętokrzyskie 3 2 – 67% 1 – 33%
Łódzkie 3 1 – 33% 1 – 33% 1 – 33%
Podlaskie 3 1 – 33% 2 – 67%
Śląskie 3 3 – 100%
         Razem GPR 252 104 – 41% 62 – 25 % 26 – 10% 5 – 2% 55 – 22%

Źródło: GUS.

Możliwości i przewidywana sytuacja producentów 
województwa zachodnio pomorskiego 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego jest 18 powiatów i 114 
gmin o rolniczym charakterze, w których są duże, towarowe gospodarstwa, nie 
ma natomiast grup producentów rolnych i – jak na razie – niewielu jest producen-
tów zrzeszonych w grupy. Istnieje wystarczający potencjał do zakładania grup 
nie tylko zbożowych i rzepakowych, ale również producentów trzody i bydła. 
O powstawaniu nowych grup mogą zadecydować wzorce płynące z już istnieją-
cych grup producentów rolnych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu powstawa-
nia grup producentów rolnych. 

Zakładając dotychczasowe tempo powstawania grup producentów rolnych 
w województwie, można przyjąć, że rocznie powstanie około sześciu grup. 
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Do końca 2013 r. liczba grup powinna przekroczyć 50. Powstawanie nowych 
grup będzie zależało w dużym stopniu od liderów, od świadomości rolników, że 
chcą wspólnie gospodarować, oraz od wsparcia fi nansowego państwa. Przyjmuje 
się, że formami wybieranymi przez grupy producentów rolnych w Zachodnio-
pomorskiem będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w drugiej kolej-
ności – spółdzielnie. Porównując tempo organizowania się producentów rolnych 
na terenie całego kraju, wyraźnie widzimy różnice pomiędzy województwami 
mającymi większą średnią wielkość gospodarstwa oraz większą specjalizację 
w produkcji rolnej a województwami, gdzie średnia wielkość gospodarstw jest 
niewielka, jak również mniej jest gospodarstw specjalistycznych. Granica ta 
przebiega ukośnie, od położonego na północnym wschodnie województwa pod-
laskiego do usytuowanego na południu województwa śląskiego. Na zachód od 
tej granicy tempo organizowania się rolników jest zdecydowanie większe niż na 
południowym wschodzie i w centrum kraju.

Tabela 4

Wykaz grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców
i warzyw w układzie wojewódzkim

Województwo
Liczba grup 
producentów 

rolnych

Liczba grup 
i organizacji 
producentów 

owoców i warzyw
Razem

Wielkopolskie 45 17 62
Kujawsko-pomorskie 33 19 52
Dolnośląskie 35   1 36
Mazowieckie 12 21 33
Lubelskie 10 16 26
Pomorskie 23   2 25
Opolskie 22   0 22
Zachodniopomorskie 19   0 19
Lubuskie 17   2 19
Małopolskie 13   4 17
Warmińsko-mazurskie 15   0 15
Podkarpackie 12   0 12
Świętokrzyskie   4   5   9
Łódzkie   3   5   8
Śląskie   7   0   7
Podlaskie   4   0   4
Kraj 274 92 366
Źródło: Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, Krajowa Rada Spół-

dzielcza.
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Zalety

Ofi cjalnie uznana organizacja producencka, po przedłożeniu programu dzia-
łania, zyskuje dostęp do programu interwencji i wsparcia fi nansowego (udziela-
nego przez cztery lata na formowanie organizacji, ułatwienie działalności admini-
stracyjnej oraz w ramach zachęty do tworzenia grup). Pomoc fi nansowa może być 
bezpośrednia (bezzwrotne dofi nansowanie z budżetu UE) lub poprzez instytucje 
kredytujące, w formie pożyczek na pokrycie części kosztów inwestycji wymaga-
nych do uzyskania ofi cjalnego statusu. Możliwe jest też dofi nansowanie części 
kosztów wycofania towarów z rynku w okresie nadmiernej podaży, czyli inter-
wencyjnego skupu produktów (maksymalnie do 4,5% obrotu jednej organizacji, 
pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy fi nansowej jest mniejsza niż 2,5% 
ogólnego obrotu wszystkich grup producenckich w UE). Ponadto w państwach 
Wspólnoty, w których poziom zorganizowania jest wyjątkowo niski, rządy mogą 
zostać upoważnione do udzielania krajowej pomocy fi nansowej (równej połowie 
sumy składek członków grupy), uzupełniającej fundusz operacyjny grup produ-
cenckich (kraje, których rolnictwo znajduje się w szczególnie niekorzystnej sy-
tuacji, mogą liczyć na zwrot tych środków z kasy UE). W państwach piętnastki, 
w których mniej niż 15% owoców i warzyw jest wprowadzane do obrotu przez 
grupy producenckie, a towary te stanowią co najmniej 15% ogólnej produkcji rol-
nej tych państw, pomoc fi nansowa (na wniosek państwa członkowskiego) może 
być pokryta przez Wspólnotę. Do działań i wydatków niekwalifi kujących się do 
pomocy fi nansowej dla grup producenckich w Unii Europejskiej należą koszty: 
− zakupu nasion i materiału rozmnożeniowego (z wyjątkiem roślin wielolet-

nich, jak byliny, krzewy i drzewa),
− zakupu środków ochrony roślin, nawozów i innych środków produkcji,
− pakowania, przechowywania, skupu lub transportu,
− operacyjne, jak paliwo, energia elektryczna, konserwacja,
− zarządzania i pracownicze (z wyjątkiem kosztów pracy wysoko kwalifi kowa-

nego personelu, jeżeli jego działania służą poprawie jakości produkcji, mar-
ketingowi lub ochronie środowiska); sporządzenia programu operacyjnego, 
sprawozdań i raportów oraz prowadzenia księgowości,

− dodatków do dochodów lub cen,
− ubezpieczenia indywidualnego i zbiorowego,
− spłaty kredytów zaciągniętych przed rozpoczęciem programu operacyjnego,
− zakupu niezabudowanej ziemi, chyba że jest ona przeznaczona do realizacji 

inwestycji objętej programem,
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− kursów szkoleniowych, z wyjątkiem diet, transportu i zakwaterowania,
− opłat związanych z działaniami poza granicami Wspólnoty,
− działań, które mogą doprowadzić do powstania niezdrowej konkurencji,
− zakupu sprzętu używanego (chyba że grupa dotychczas nie otrzymała żadnej 

pomocy fi nansowej),
− środków transportu dla marketingu i dystrybucji (z wyjątkiem chłodni z kon-

trolowaną atmosferą), wynajmu sprzętu, leasingu, promocji znaków towaro-
wych,

− podatków i innych obowiązujących opłat. 

Streszczenie

Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie tematyki integracji w rolnictwie na 
przykładzie grup producenckich. Przybliżono pojęcie oraz historię powstawania tych 
grup. Przedstawiono wielkości liczbowe dotyczące opisywanego problemu, jak również 
rodzaj oraz wielkość grup działających na terenie województwa oraz kraju.

Summary

INTEGRATION IN AGRICULTURE – PRODUCER GROUPS

Article is aimed at bringing the topic of agriculture in the form of an example in the 
form of producer groups. Broad has been the emergence of the concept and the etymology 
of producer groups. Were presented on the numerical size of this problem has been out-
lined as well as the nature and size of working groups within the province and country.
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Wstęp

Zapaść rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, zapocząt-
kowana w 2007 r., stała się jednym z katalizatorów kryzysu, który – jak przewi-
dują prognozy – na długo zdeterminuje stan, tempo i kierunki rozwoju gospoda-
rek narodowych i globalnej. Najwyraźniej wygasła bolesna pamięć o kryzysie 
stulecia z 1929 r., którego przyczyny były podobne do przyczyn obecnego kry-
zysu. Bieg wydarzeń spowodował utratę zaufania do systemu społeczno-gospo-
darczego, który współcześnie warunkuje egzystencję człowieka. Zawiódł system 
kontroli społecznej, który mógłby zapobiec tym wydarzeniom. Ekonomiści, do-
ciekając przyczyn kryzysu, najczęściej skupiają uwagę na skutkach bezpośrednio 
gospodarczych, takich jak bezrobocie, bankructwa, upadłości, kursy walutowe, 
recesja itd. Przy okazji w mediach niepotrzebnie rozpowszechnia się atmosfe-
rę katastrofy, traktującą kryzys gospodarczy prawie na równi z unicestwieniem 
świata. Wskazuje się na osoby odpowiedzialne za kryzys. W najprostszym ujęciu 
można stwierdzić, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los”1.

Aktualny kryzys to fi asko kultury konsumpcyjnej, wyrosłej na gruncie dok-
tryny neoliberalnej, która już dawno wzięła rozbrat z człowieczeństwem. Świa-
towy ład gospodarczy jest tworzony przez ludzi, ale nie z myślą o wszystkich lu-
dziach. To charakterystyczne zjawisko dla tzw. turbokapitalizmu. Paradoksalnie, 

* Wojciech Lewandowski – mgr, doktorant Wydziału Zarządzania i ekonomiki Usług, Uniwer-
sytet Szczeciński.

1 Cytat pochodzący z Medalionów Zofi i Nałkowskiej.
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doktryna głosząca wolność, swobodę, brak ingerencji państwa stworzyła system, 
w którym cywilizacja ugrzęzła na dobre.

Poniżej zostaną wskazane przyczyny kryzysu, mające swoje źródło w ludz-
kich postawach, rozpatrywane miejscami z uwzględnieniem antropologii kultu-
rowej, religijnej, fi lozofi cznej2. Takie podejście jest jak najbardziej zasadne. Eko-
nomia, o czym dowiadują się początkujący studenci tej dyscypliny, jest nauką 
społeczną. Z tego względu nie można jej traktować wyłącznie jako precyzyjnego 
mechanizmu zasilanego pieniędzmi, sterowanego poziomem odsetek, stopą opo-
datkowania, infl acją i wieloma innymi agregatami ekonomicznymi. 

Zmierzch autorytetów czy upadek idoli?

Zamiast hucznych sukcesów światowa, a nade wszystko amerykańska, gos-
podarka otwarcie nowego millennium uczciła wielkimi bankructwami. Do historii 
ekonomii przeszedł spektakularny przypadek Enronu z 2001 r. czy WorldComu. 
Banki bezkrytycznie udzielały Amerykanom kredytów hipotecznych, ignorując 
zdolność kredytową konsumentów. Lekkomyślnie udzielane i zaciągane kredyty 
miały pobudzić konsumpcję w gospodarce i tym sposobem doprowadzić do jej 
wzrostu. Powszechnie znany konsumpcyjny hedonizm Amerykanów zaowoco-
wał w znaczącym odsetku gospodarstw domowych zakłóceniami w spłatach za-
ciągniętych kredytów hipotecznych. To z kolei zagroziło bankom w terminowej 
wypłacie wierzytelności. Banki komercyjne w Stanach Zjednoczonych, działa-
jące w formie spółek kapitałowych, w pogoni za zyskiem, dywidendą akcjona-
riuszy, premiami dla zarządu zbyt mocno uwikłały się w operacje wysokiego 
ryzyka. Główną rolę odegrał Goldman Sachs, bank o globalnym zasięgu dzia-
łania, w którym wystąpił również przykry polski epizod związany ze spekula-
cją obliczoną na obniżanie wartości złotego na rynku walutowym. Po pęknięciu 
bańki spekulacyjnej spółek internetowych na nowojorskiej giełdzie w obawie 
o poziom wzrostu gospodarczego w 2002 r. obniżono stopy procentowe. W re-
zultacie koniunktura została przegrzana i konieczne było jej schłodzenie, poprzez 
podwyżkę stóp procentowych przez bank rezerw federalnych do poziomu 5% 
w 2005 r. Wprowadzona podwyżka spowodowała, że w okresie niskiego opro-
centowania ochoczo udzielane kredyty okazały się nie do spłacenia po jego pod-
wyżce przez osoby o niewiarygodnej zdolności kredytowej. Masowa licytacja 
przez banki nieruchomości obciążonych hipoteką wywołała drastyczną obniżkę 

2 Przywoływane w tekście odniesienia do źródeł religijnych i spraw wiary służą jako historycz-
ny materiał porównawczy i nie zostały użyte w celu jakiejkolwiek indoktrynacji.
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cen. W odpowiedzi na to zjawisko bank rezerw w 2007 r. ponownie zmniejszył 
stopę procentową do 2%, w celu wpompowania do gospodarki dużej ilości ta-
niego pieniądza. Tak pokrótce przedstawia się łańcuch kolejnych zdarzeń i ich 
skutków, który doprowadził świat do bolesnego upadku.

Dosyć przewrotnie okazuje się, że najmniejsze konsekwencje ponoszą 
główni sprawcy – co najwyżej tracą swoje posady i abstrakcyjne wynagrodze-
nia3. Ludzie ci uchodzili za autorytety. Widocznie jednak nie na tyle solidne 
i wiarygodne, aby przetrwać taki wstrząs. W skrajnie nieprzychylnym spojrzeniu 
na tą sprawę można zasugerować, że kultura konsumpcyjna wyniosła na piede-
stał gwiazdy monetaryzmu i neoliberalizmu, po czym stopniowo zaczęła je po-
chłaniać. Podobnie jak to czyni z innymi gwiazdami pop kultura, która z czasem 
unicestwia nawet największych idoli, których sama wypromowała.

Podejmując walkę z kryzysem, rządy państw oraz organizacje międzynaro-
dowe wyasygnowały trudno wyobrażalne sumy na ratowanie systemu bankowe-
go, przemysłu (m.in. decyzja MFW z kwietnia 2009 r. o zwiększeniu środków na 
ten cel do 500–700 mld USD). Dyskusja antykryzysowa dotyczy prawie wyłącz-
nie odsetków, wskaźników, kolejnych miliardów dolarów, podsycając złudzenie 
wszechogarniającej omnipotencji człowieka. Zabiegi uczestników szczytu G-20, 
będącego zalążkiem globalnego rządu, polegają przede wszystkim na egalitary-
zmie konsekwencji kryzysu.

Klęska doktryny neoliberalnej i jej ikon wymusiła przejściowy powrót do 
interwencjonizmu Johna M. Keynesa. Globalna gospodarka trwa w oczekiwaniu 
na objawienie nowej idei, która odmieni jej oblicze. Warto, aby nowa doktryna 
gospodarcza uwzględniała w swoich założeniach rekonstrukcję wyobrażeń na te-
mat wybranych zagadnień ekonomicznej egzystencji człowieka, które są źródłem 
globalnych niepowodzeń. 

Pozaekonomiczne cechy pieniądza i kapitału

Naczelnym atrybutem w kulturze masowej epoki kapitalizmu są pieniądze. 
Współczesne życie nie jest bez nich możliwe. W najprostszych modelach eko-
nomicznych, opisujących okrężny obieg strumienia pieniężnego i towarowego, 
pieniądze są ekwiwalentem za poświęcony czas (wykonaną pracę) albo za udo-
stępnione towary (zasoby). 

3 Jeden z wyjątków stanowi przypadek Bernarda Madoffa, twórcy piramidy fi nansowej, który 
29 czerwca 2009 r. w wieku 71 lat został skazany na spektakularną karę 150 lat pozbawienia wol-
ności. Nawet taka kara nie będzie pokrzepieniem dla poszkodowanych przez niego inwestorów. 
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W pierwszym przypadku, kiedy pieniądze są wynagrodzeniem za wyko-
naną pracę, pieniądz jest rodzajem zaświadczenia, że zrobiono coś potrzebne-
go innym, a jego nominały odzwierciedlają wartość sumy wysiłków włożonych 
w wytworzenie tego czegoś4. Współcześnie można się spotkać z paradoksem, 
że im mniej potrzebną pracę wykonano, tym większe jest wynagrodzenie za nią. 
Zarobione pieniądze są także nośnikiem wartości pozaekonomicznych: im wię-
cej dobra uczynionego innym stoi za zarobionymi pieniędzmi, tym więcej do-
bra przyniosą5. Ustrój kapitalistyczny, którego nieodzowną cechą jest dążenie do 
maksymalizacji stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału, nie jest sprzyjającym 
środowiskiem dla pomnażania pieniędzy niosących pozytywną wartość doda-
ną. Praktykowanie spekulacji jest wynikiem ludzkiej, nieokiełznanej chciwości, 
a prymitywny kapitalizm (z którym mamy do czynienia w Polsce) stanowi dobrą 
dla niej pożywkę. Doskonałym komentarzem do tej sytuacji może być metafo-
rycznie potraktowane prawo Kopernika-Greshama. Krążący po świecie kapitał 
spekulacyjny nie wiąże się trwale z żadnym przedsięwzięciem. Jego największym 
zagrożeniem jest efemeryczność i niestabilność. Na jego nielojalności ucierpiało 
wiele krajów6. Krytykę wykorzystywania pieniądza do jego pomnażania wyłącz-
nie na drodze pozyskiwania odsetek, bez zaangażowania pracy i wytwarzania 
czegokolwiek, można odnaleźć w antycznej i średniowiecznej myśli społecznej. 
Święty Tomasz z Akwinu (1225–1274) w kontynuacji do myśli Arystotelesa 
(384–322 p.n.e.) wyraża swój radykalny sprzeciw wobec praktyk lichwiarskich. 
Identyczne wskazanie znajdziemy w Biblii: „Czyńcie dobrze i pożyczajcie, ni-
czego się stąd nie spodziewając” (Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 6, w. 35). 
Współcześnie to wezwanie jest anachronizmem.

W teorii ekonomii wyróżnia się pojęcie krańcowej skłonności do oszczę-
dzania, interpretowane jako przyrost oszczędności wywołany wzrostem docho-
du. W dalszej kolejności zgromadzone oszczędności zasilają system bankowy, 
a na bazie zgromadzonych depozytów udzielane są kredyty, które przyczyniają 
się do rozwoju i wzrostu gospodarczego. Z chwilą zdeponowania oszczędno-
ści mikropodmiotów w bankach czy funduszach inwestycyjnych depozytariusze 
tracą kontrolę nad wykorzystaniem pieniędzy, a jedynie oczekują wypłaty przy-
rzeczonych odsetek. Nie ma pewności, czy wszystkie przedsięwzięcia fi nanso-
wane przez system bankowy z pierwotnych oszczędności zasługują na pochwałę. 

4 W. Eichelberger, R. Dziurdzikowska, Co z tym światem?, IPSI Press, Warszawa 2008, s. 34.
5 Tamże.
6 Wyczerpująco ten wątek rozwija J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, War-

szawa 2007.
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Lepszym sposobem pomnażania kapitału wydaje się samodzielna decyzja inwe-
stora o tym, jakiego rodzaju przedsięwzięcia chce wspierać. Lokując pieniądze 
w przedsięwzięciu, z którym się utożsamia, z pewnością nie będzie ich pospiesz-
nie wycofywać, gdy tylko pojawią się przejściowe trudności, albo dlatego, że 
cena akcji spada. Niestety, często żądza zysku sprawia, że pieniądze wspierają 
dziedziny przysparzające największych zysków, pozostające w opozycji wobec 
poszukiwanych (oczekiwanych) wartości moralnych. Zyskowne przedsięwzięcia 
związane z ludzkimi ułomnościami (np. uzależnieniami) albo żerujące na ludz-
kiej krzywdzie (np. dochody z handlu ludźmi) generują pieniądze „zainfekowa-
ne” niemoralnością i krzywdą7. System fi nansowy bywa porównywany do krwio-
biegu gospodarki. Zasilanie tego obiegu pieniędzmi skażonymi niegodziwością 
w jakiś sposób zaraża wszystkich, którzy się z nimi zetkną.

Priorytety cywilizacji atlantyckiej

W apogeum konsumeryzmu korporacje transnarodowe w reklamach swoich 
produktów wyraźnie wskazują, co trzeba kupić, żeby życie stało się szczęśliwe 
i nabrało sensu, wyręczając fi lozofów i mistyków. Współcześnie poziom rozwo-
ju cywilizacji jest defi niowany przede wszystkim jako ogół dóbr materialnych, 
środków i umiejętności, osiągnięty przez określone społeczeństwo8. Obliczone 
na maksymalizację zysku oddziaływanie na jednostki, nakłaniające do konsu-
mowania coraz to większej ilości towarów i usług, wywołuje u nich nieustający 
dyskomfort. Raz osiągnięty poziom konsumpcji zaraz okazuje się niewystarcza-
jący wobec możliwości będących do dyspozycji po stronie podaży. Przesadne 
zaangażowanie w gromadzeniu i wydawaniu dochodów doprowadza do zanie-
dbania lub zlekceważenia innych sfer egzystencji człowieka, z negatywnymi 
konsekwencjami dla jakości życia jednostek i całej populacji. W świecie zdomi-
nowanym przez pieniądze status materialny człowieka jest istotną determinantą 
zajmowanej przez niego pozycji społecznej. Próby zaspokojenia aspiracji ma-
terialnych przez wszystkich jednocześnie nacechowane są narastającym antago-
nizmem. 

7 W powszechnym użyciu funkcjonuje określenie „brudne” pieniądze. Poza tym „toksyczne” 
pieniądze są z powodzeniem generowane w legalnie działających przedsięwzięciach. Mogą to być 
np. pieniądze pozyskane na drodze korupcji. I choćby wiele razy były „prane” poprzez transferowa-
nie do pożądanych społecznie dziedzin, to nie da się zdjąć ciążącego na nich odium.

8 Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pwn.pl (czerwiec 2009).
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Jedna z defi nicji ekonomii określa ją jako stopień opanowania problemu 
rzadkości zasobów. Hedonistyczny styl życia, stymulowany przez kulturę kon-
sumpcyjną, daje wrażenie, że zasoby są zużywane bez uwzględnienia przyszłych 
potrzeb stale rosnącej liczby mieszkańców Ziemi. Zdegradowane środowisko, 
zmiany klimatu sprawiają, że kurczy się powierzchnia mieszkalna planety, szwan-
kuje zaopatrzenie w wodę (a w przyszłości również w żywność). Systematycznie 
zmniejsza się dostępność zasobów energetycznych. Oczekiwania ludzi pozostają 
w sprzeczności z teorią kosztu alternatywnego. Zbyt wielu chce niemożliwego: 
oddychać czystym powietrzem, pić dobrą wodę, jeść naturalną żywność, cieszyć 
się pięknym krajobrazem, a przy tym nie rezygnować z czegokolwiek. Techno-
logiczna nonszalancja stwarza nadzieje na porzucenie wyeksploatowanej Ziemi 
i kolonizację innej planety.

Rozwój biotechnologii może okazać się katalizatorem eksplozji bomby de-
mografi cznej, ekonomicznej, ekologicznej. Prawdopodobne podjęcie hodowli 
zastępczych organów ludzkich wydłuży trwanie życia i zwiększy odsetek ludzi 
w wieku nieprodukcyjnym, nadmiernie obciążających system ubezpieczeń spo-
łecznych. W połączeniu z niepohamowaną rozrodczością w krajach ogarniętych 
permanentnym ubóstwem – w ostateczności musi dojść do konfl iktu, a nawet 
wojny nuklearnej o skończony zasób podstawowych dóbr (żywność, woda pit-
na). 

Niepokojące jest również przedłużające się zaniedbywanie edukacji, ochro-
ny środowiska, medycyny, kultury – dziedzin, od których najbardziej zależy ja-
kość życia. Właściwie wszystkie kraje borykają się z niedoskonałym publicznym 
systemem oświaty, służby zdrowia, instytucjami kultury. Komercjalizacja tych 
sektorów zaowocuje tym, że będą one elitarne, realnie dostępne tylko dla benefi -
cjentów turbokapitalizmu.

Ścieżka rozwoju, realizowana przez wysoko rozwinięte kraje cywilizacji 
zachodniej, znajduje niestety naśladowców wśród krajów aspirujących do osiąg-
nięcia podobnego poziomu zamożności. Zjawisko to dotyczy również Polski9. 
Przy niezmiennej ilości zasobów naturalnych wzrasta liczba zainteresowanych 
korzystaniem z nich.

9 Zatem od 1839 r. nie zaszły istotne zmiany w tej sprawie: „Pawiem narodów i papugą byłaś” 
– J. Słowacki, Grób Agamemnona.
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Wnioski

Ludzkość, tkwiąc w iluzji sprawowania całkowitej kontroli nad światem, 
dopuściła się zignorowania reguł, dzięki którym możliwe jest trwanie życia 
na tej drobinie materii zagubionej w bezbrzeżnym kosmosie. Światowy kryzys 
gospodarczy jest sygnałem, że system, w którym uczestniczymy, cierpi na poważ-
ne problemy. Wskazując, że przyczyną kryzysu było załamanie rynku kredytów 
hipotecznych czy opcji walutowych etc., poruszamy się zaledwie po powierzchni 
tego zjawiska. Kryzys wydarzył się dlatego, że stało się coś niezgodnego z istot-
nymi potrzebami ludzi. Przecież to nie system służy człowiekowi, lecz człowiek 
służy systemowi. Kryzys fi nansowy ma drugorzędne znaczenie. Z ogromnym 
trudem, ale raczej uda się załagodzić jego skutki. Poważniejszy kryzys dotyczy 
zaniku moralności w funkcjonowaniu społeczeństwa i jego gospodarki. Problem 
nie jest nowy – występując pod pojęciem anomii, został zbadany przez Emila 
Durkheima. Cechy charakterystyczne moralnego rozkładu społeczeństwa to gra-
niczący niemal z anarchią powszechny indywidualizm oparty na chciwości10. Ten 
wybitny przedstawiciel myśli społecznej XIX w. już wówczas zwrócił uwagę na 
to, w jaki sposób struktury społeczne, oparte na określonych systemach norm 
i wartości moralnych, mogą być zagrożone przez rozwój technologii oraz nowe 
systemy zarządzania, w których jednostki stają się coraz bardziej wyalienowane, 
będąc jednocześnie coraz bardziej zależne od siebie nawzajem11.

Kryzys jest dla nas zbawienny i konieczny. Etymologia słowa „kryzys” jed-
noznacznie określa, że nie jest to tylko załamanie się procesu wzrostu gospodar-
czego i regres w rozwoju ekonomicznym państwa12. Kryzys to również moment 
przełomu, decydujący zwrot13. Zabiegi ludzkości nie powinny się ograniczać do 
niwelowania czysto ekonomicznych skutków kryzysu. Każdy system zbudowany 
na ignorancji wobec etyki i zasad moralnych w końcu objawia swoją niewydol-
ność, odczuwalną jako kryzys. Istnieje pilna potrzeba zdefi niowania na nowo 
fundamentalnych założeń światowego systemu ekonomicznego, z nadzieją, że 
tym razem będą bardziej sprzyjające człowiekowi, bez potrzeby ciągłej rywali-
zacji. Pożądane jest, aby – poza wszystkimi innymi posiadanymi przymiotami 
– ekonomia była również antropocentryczna. 

10 Od Paltona do Webera, red. A. Furier, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006, s. 261.

11 Tamże.
12 http://sjp.pwn.pl (czerwiec 2009).
13 http://www.slownik-online.pl/kopalinski (czerwiec 2009).
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Podstawowym zagrożeniem dla przeprowadzenia gruntownej zmiany jest 
umacnianie się koncepcji TINA (There is no alternative – Nie ma alternaty-
wy), hołdującej tezie postawionej przez Francisa Fukuyamę w Końcu historii14. 
Według tej koncepcji światowa społeczność jest skazana na kapitalizm funkcjo-
nujący w ramach demokratycznej gospodarki rynkowej, ponieważ na obecnym 
etapie rozwoju cywilizacja nie jest zdolna do wygenerowania niczego odmien-
nego. Z drugiej strony przybywa zwolenników nurtu przeciwnego pozostawaniu 
w konformistycznym bezwładzie, jak np. Naomi Klein15. 

Cokolwiek będzie postulowała nowa doktryna ekonomiczna, zapewne po-
winna być zbudowana na ponadczasowym rozsądku, nie zachłystywać się bez-
krytycznie tymczasowymi ikonami, uzurpującymi sobie pozycję guru. Z pew-
nością żadna doktryna nie zlikwiduje ubóstwa i nierówności. Doskonałość życia 
wyraża się tym właśnie, że w swej różnorodności mieści bogactwo, biedę, głód, 
dostatek, niesprawiedliwość i inne kontrastujące ze sobą zjawiska. W każdym 
razie ekonomia nie może być pozbawiona osnowy etycznej, moralnej, nawet 
kosztem ograniczenia indywidualnych swobód. Potencjalnie najlepszym nośni-
kiem nowej idei jest globalizacja, trwale zrywająca związek z jej karykaturą pod 
postacią amerykanizacji. W końcu świat, który jest doskonały takim, jaki jest, 
był globalny od samego początku, na długo przedtem, nim zaczęto brać to pod 
uwagę.

Streszczenie

Zgłębiając niepowierzchowne czynniki odpowiedzialne za wywołanie światowego 
kryzysu, warto uwzględnić potrzebę poważnej rekonstrukcji obecnego systemu 
społecznego i gospodarczego, tak aby bardziej sprzyjał człowiekowi. Dalsze lekceważenie 
istotnych potrzeb ludzkości na rzecz rozwoju kultury konsumpcyjnej grozi globalną 
katastrofą ekonomiczną, demografi czną, ekologiczną.

Summary

ANTHROPOLOGICAL GENESIS OF THE CRISIS

Anthropological genesis of the crisis exploring nonsuperfi cial factors responsible 
for triggering the world-wide crisis it is worthwhile taking into account the need of seri-
ous reconstruction of the social and economic current system to being more in the man’s

14 F. Fukuyama, Koniec historii, Znak, Kraków 2004.
15 N. Klein, No Logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.
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favour. Further ignoring substantial needs for the development of the consumer culture is 
threatening the mankind with the global economic, demographic, ecological disaster. 
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Wstęp

Problem ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce jest jed-
nym z głównych elementów kształtujących politykę ekologiczną państwa. Zgod-
nie z zapisami tzw. ramowej dyrektywy wodnej „woda nie jest produktem han-
dlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, 
bronione i traktowane jako takie”. Przyjęcie przez Polskę zrównoważonego roz-
woju jako podstawowej zasady formułowania polityki społeczno-gospodarczej 
oraz zobowiązania wynikające z polityki wodnej Unii Europejskiej wymagają 
nowego spojrzenia na użytkowanie i ochronę zasobów wodnych w naszym kraju. 
Jako pełnoprawny członek Wspólnoty, Polska zobowiązana jest dostosować swo-
je ustawodawstwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do wymagań Unii 
Europejskiej. Kierunki rozwoju polityki wodnej determinowane są ponadto wie-
loma międzynarodowymi regulacjami formalnoprawnymi: programami, umowa-
mi i konwencjami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka, których 
sygnatariuszem jest Polska.

Celem opracowania jest przegląd wybranych, podstawowych uregulowań 
międzynarodowych wpływających na zintegrowane gospodarowanie zasobami 

* Luiza Mańkowska-Wróbel – mgr, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
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wodnymi w Polsce i na ich ochronę. W pracy przedstawiono również pojęcie 
zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej.

Zasada zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarką ściekową stano-
wi nieodłączną część rozwoju społeczno-gospodarczego i tym samym uwzględ-
nia wzajemne zależności w całym systemie, na który składają się: społeczeństwo, 
gospodarka i środowisko1.

Po raz pierwszy idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się podczas kon-
ferencji w Sztokholmie (1972), a zdefi niowana została w 1975 r. na II Sesji Rady 
Zarządzającej Programem Ochrony Środowiska ONZ. Termin ten oznaczał, iż 
rozwój gospodarczy nie będzie prowadził do naruszenia ani degradacji, w sposób 
istotny, środowiska, w którym żyje człowiek, oraz nie będzie godził w prawa 
przyrody, które nie powinny być zakłócane przez rozwój cywilizacyjny, kultural-
ny i gospodarczy2.

Wraz z rozwojem ogólnoświatowej dyskusji ekologicznej koncepcja zrów-
noważonego rozwoju została w 1987 r. wprowadzona do polityki i świadomości 
grup społecznych w tzw. Raporcie Brundtland Światowej Komisji ds. Środowi-
ska i Rozwoju ONZ3 Raport ten ogólnie defi niuje rozwój zrównoważony jako 
„trwały rozwój służący zaspokajaniu potrzeb bieżących, bez ponoszenia ryzyka, 
że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokajać swoich potrzeb”4. W latach 
późniejszych koncepcja zrównoważonego rozwoju została najszerzej rozwinięta 
na konferencji ONZ „Środowisko i rozwój” w 1992 r. w Rio de Janeiro oraz 
w trakcie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 
w 2002 r., który przyjął Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju5.

W literaturze pojęcie „rozwój zrównoważony” bardzo często niesłusznie 
stosowane jest zamiennie z terminami „ekorozwój” lub „trwały rozwój”. We-

1 R. Miłaszewski, Polityka ochrony wód w Polsce, w: S. Kozłowski (red.), Regionalne strategie 
rozwoju zrównoważonego, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 328.

2 B. Poskrobko, Podstawy polityki ekologicznej, w: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, 
Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998, s. 75.

3 E. Kośmicki, Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki, 
w: A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Ofi cyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz 2005, s. 148.

4 Word Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford and New 
York (Raport Brundtland), 1987, s. 12. 

5 A. Lisowska, Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochro-
ny środowiska Unii Europejskiej, w: A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój..., s. 148.
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dług Mieczysława Adamowicza trwały rozwój to „harmonizowanie celów spo-
łecznych, ekonomicznych i ekologicznych prowadzących do wzrostu jakości ży-
cia w teraźniejszości z zachowaniem możliwości zaspokajania potrzeb ludzkich 
w przyszłości”6. Podobnie zdefi niowano rozwój zrównoważony w Instytucie na 
rzecz Ekorozwoju. Przyjęto, że „ekorozwój to rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym – w celu równoważenia szans w dostępie do środowiska, poszcze-
gólnych społeczeństw i ich obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych 
pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych”7.

Zdaniem Elżbiety Lorek zrównoważony rozwój jest programem restruktu-
ryzacji ekonomicznych, społecznych i technicznych powiązań, mających na celu 
ochronę przyrody i środowiska człowieka na użytek obecnego i przyszłych poko-
leń oraz uznania wartości przyrody jako takiej8.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest zatem przykładem myślenia glo-
balnego, w którym chodzi nie tylko o odległą perspektywę czasową, ale także 
o uwzględnianie dużej liczby zmiennych ekonomicznych i środowiskowych 
(ekologicznych), które łącznie kształtują rozwój społeczno-gospodarczy9. Jak 
wynika z poniższego rysunku, polityka oparta na zasadach zrównoważonego 
rozwoju zarówno na szczeblu międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym 
oraz lokalnym powinna uwzględniać łącznie politykę społeczną, ekologiczną 
i gospodarczą. 

Według raportu Water for the Present and for the Future zintegrowane za-
rządzanie zasobami wodnymi oznacza planistyczne i wdrożeniowe działanie od-
powiednich struktur administracji rządowej i samorządowej, które oparte jest na 
koncepcji systemów i uwzględnia wewnętrzne funkcyjne powiązania pomiędzy 
jakością i ilością wód powierzchniowych i podziemnych oraz zewnętrzne od-

6 M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, 
„Roczniki Naukowe” SERiA, t. II, z. 1, Koszalin 2000, s. 69.

7 P. Gradziuk, Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, 
„Problemy Integracji Rolnictwa” 2000, nr 4, s. 32.

8 E. Lorek, Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w procesie integracji europejskiej, 
w: A. Klasik, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych o konkurencyjność 
regionów w procesie integracji europejskiej, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 113.

9 A. Woś, Rozwój zrównoważony, w: tegoż (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowa-
cja, Warszawa 1995, s. 740.
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działywania między gospodarką wodną a innymi sektorami zarządzania, takimi 
jak ochrona środowiska, energetyka czy planowanie regionalne10.

Zakres polityki zrównoważonego rozwoju
Źródło: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Ochrona środowiska..., s. 85.

Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej 
oznacza więc dążenie do takiego zaspokojenia potrzeb związanych z wykorzy-
stywaniem zasobów wodnych, aby nie uszczuplać przyszłym pokoleniom do-
stępu do tych zasobów, a jednocześnie chronić ekosystemy wodne i od wody 
zależne w celu zachowania trwałości naturalnych procesów przyrodniczych11. 
W Polsce trwa obecnie proces wdrażania tych zasad, m.in. poprzez zapisy zno-
welizowanej ustawy Prawo wodne, która uwzględnia nowatorskie regulacje ra-
mowej dyrektywy wodnej.

Rola nadrzędnych strategii i programów międzynarodowych w zrównowa-
żonym gospodarowaniu wodami

Uwarunkowania międzynarodowe w zakresie gospodarowania wodami wy-
nikają z międzynarodowej współpracy Polski w dziedzinie ochrony środowiska 
i zdrowia człowieka, prowadzonej w ramach Unii Europejskiej i umów między-
narodowych, których Polska jest sygnatariuszem. Szczegółowe cele i zadania 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają ze strategicznych dokumentów 
opracowywanych i przyjmowanych na najwyższych szczeblach decyzyjnych. 

Należałoby tu wymienić przede wszystkim tzw. strategię lizbońską, uzu-
pełniającą ją strategię goeteborską (Zrównoważona Europa dla lepszego świa-
ta: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej) oraz Szósty program 
działań UE na rzecz środowiska „Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wy-

10 R. Miłaszewski, Polityka ochrony..., s. 328. 
11 Strategia Gospodarki Wodnej, Rada Ministrów, Warszawa 2005, s. 18.
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bór”. Wszystkie wymienione dokumenty strategiczne określają ramy i podstawy 
przygotowania w Polsce programów operacyjnych, które z kolei wyznaczają cele 
szczegółowe realizowane na poziomie regionalnym12.

Celem strategii lizbońskiej, przyjętej na szczycie przywódców UE w marcu 
2000 r. i uzupełnionej na szczycie w Goeteborgu w czerwcu 2001 r. o wymiar 
środowiskowy, było uczynienie z Unii Europejskiej w ciągu dziesięciu lat naj-
bardziej dynamicznej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki na świecie, 
zdolnej do zapewnienia zrównoważonego wzrostu, oferującej więcej lepszych 
miejsc pracy, większą spójność społeczną, jak również poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

Obowiązująca obecnie tzw. odnowiona strategia lizbońska, przyjęta 
w 2005 r., jako swoje fi lary defi niuje cztery polityki horyzontalne odnoszące się 
do zagadnień: społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności, równości szans, 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Strategia lizbońska w sposób 
generalny wskazuje na konieczność spełniania wymogów ochrony środowiska 
jako warunek realizacji strategicznego celu budowy spójnego i bezpiecznego, 
także pod względem środowiskowym, obszaru gospodarczego na kontynencie 
europejskim. Oznacza to m.in. konieczność ograniczania presji wszystkich sek-
torów gospodarczych na ekosystemy wodne. 

W odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowi-
ska, podkreślanych w odnowionej strategii lizbońskiej, należy zaznaczyć, że 
wkrótce po przyjęciu w 2000 r. pierwszej strategii lizbońskiej Rada Europejska, 
akceptując propozycję Komisji Europejskiej, na swoim szczycie w Goeteborgu 
w czerwcu 2001 r. uzgodniła deklarację Zrównoważona Europa dla lepszego 
świata: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. 

Strategia ta wyznaczyła środowiskowe ramy dla działań w obszarach wska-
zanych przez strategię lizbońską. Celem naczelnym Strategii zrównoważonego 
rozwoju Unii Europejskiej jest wskazanie dróg rozwiązania problemów związa-
nych z tzw. niezrównoważonymi tendencjami, stanowiącymi priorytetowe ob-
szary problemowe aktualnych działań Unii Europejskiej m.in. w dziedzinie: 
− zmian klimatycznych, 
− zdrowia publicznego, 
− zasobów naturalnych.

12 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych – 2008 (raport wstępny), Warszawa 2009, http://www.kzgw.gov.pl, 
(maj 2009), s. 67.
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Zgodnie z tą strategią aspekty ekologiczne powinny by obligatoryjnie włą-
czane do każdej polityki sektorowej, a także do strategii i programów rozwoju na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym13. Duże znaczenie dla gospodarki 
wodno-ściekowej ma również wspomniany już, przyjęty w 2001 r. Szósty pro-
gram działań UE na rzecz środowiska „Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz 
wybór” (UE 6th Environmental Action Plan (EAP) „Environment 2010: Our Fu-
ture, Our Choice”). Na politykę ochrony i gospodarowania wodami szczególny 
wpływ mają obszary priorytetowe tego programu w zakresie:
a) działań na rzecz ochrony, zachowania, odbudowy i rozwoju funkcjonowania 

systemów naturalnych, siedlisk przyrodniczych, dzikiej fl ory i fauny; 
b) przyczyniania się do wysokiego poziomu jakości życia i do dobrobytu spo-

łecznego obywateli poprzez zapewnienie takiego stanu środowiska naturalne-
go, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków 
dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego drogą:
− zapewnienia zrównoważonego w dłuższym horyzoncie czasowym pozio-

mu czerpania z zasobów wodnych, 
− zapewniania dobrej jakości wody powierzchniowej i jakości ziemi, które 

nie wywołują znacznego wpływu oraz zagrożenia dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego.

Program uwzględnia w swoich założeniach kontekst społeczny oraz gospo-
darczy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wskazuje on na nieroze-
rwalny związek pomiędzy dobrym stanem środowiska (jako całości i jego skła-
dowych) oraz satysfakcjonującym poziomem życia i dobrobytu społecznego.

Konwencje i umowy międzynarodowe 
wpływające na gospodarkę wodno-ściekową w Polsce

Unia Europejska jest aktywnym członkiem i inicjatorem wielu między-
narodowych konwencji, umów i porozumień w dziedzinie ochrony środowiska. 
Do najważniejszych dokumentów wpływających na zintegrowane gospodarowa-
nie zasobami wodnymi należą:
− Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 

(konwencja helsińska), ratyfi kowana przez Polskę w 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 28, poz. 346),

13 Tamże, s. 69.
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− Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodo-
we, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (konwencja ramsar-
ska), ratyfi kowana w 1978 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.),

− Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfi kowana w 1995 r. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 184, poz. 1532).

Konwencja helsińska ma zastosowanie do ochrony środowiska morskiego 
obszaru Bałtyku, które obejmuje wodę i dno morskie łącznie z ich żywymi zaso-
bami i innymi formami życia w morzu. Strony konwencji zobowiązane są przede 
wszystkim do:
− podejmowania wszelkich ustawodawczych, administracyjnych i innych środ-

ków zaradczych mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, wspiera-
jących odnowę biologiczną w obszarze Morza Bałtyckiego i zachowanie jego 
równowagi,

− zapobiegania i eliminowania zanieczyszczeń środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego w wyniku działania substancji szkodliwych wszystkich 
źródeł,

− monitorowania oraz kontroli emisji substancji szkodliwych do wody i powie-
trza.

W 2007 r. przyjęto Bałtycki Plan Działań HELCOM. Powstał on jako od-
powiedź na potrzeby stworzenia nowej strategii w celu ograniczenia zanieczysz-
czeń i odwrócenia procesu degradacji środowiska Bałtyku.

Konwencja z Ramsar podkreśla potrzebę zachowania obszarów wodno-
-błotnych, ich fl ory i fauny w drodze dalekowzrocznej polityki państwa, sko-
ordynowanej ze strategiami innych krajów w tym zakresie. W spisie obszarów 
o znaczeniu międzynarodowym (tzw. Lista Ramsar) znajduje się około trzynastu 
polskich obszarów o łącznej powierzchni 145 tys. ha, a lista prawdopodobnie 
zostanie jeszcze rozszerzona. Implementację zapisów konwencji ramsarskiej za-
wiera Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem dzia-
łań na lata 2006–2013.

Konwencja o różnorodności biologicznej ma na celu ochronę tej różnorod-
ności, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedli-
wy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, 
w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer 
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów 



204 Luiza Mańkowska-Wróbel

i technologii, a także odpowiednie fi nansowanie14. Strony konwencji w miarę 
możliwości i potrzeb są zobowiązane m.in. do15:
− identyfi kacji procesów i kategorii działań, które mają lub mogą mieć znaczny 

negatywny wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności 
biologicznej, oraz do monitoringu ich skutków,

− wspierania racjonalnego i zrównoważonego z punktu widzenia środowiska 
rozwoju na obszarach sąsiadujących z obszarami chronionymi, mając na uwa-
dze wzmocnienie ochrony tych obszarów,

− włączania w miarę możliwości i potrzeb problematyki ochrony i zrównowa-
żonego użytkowania zasobów biologicznych w proces podejmowania decyzji 
na szczeblu krajowym.

Podstawowe kierunki i podstawy polityki Unii Europejskiej 
w zakresie gos podarowania zasobami wodnymi

Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wszedł w życie z dniem 
1 maja 2004 r. i od tego momentu Polska stała się pełnoprawnym członkiem 
Wspólnoty. 

Członkostwo Polski w Unii wiąże się z koniecznością wprowadzenia unij-
nego acquis communautaire do własnego systemu prawnego oraz skutecznego 
wdrażania i realizacji zaimplementowanych postanowień prawa unijnego. Proces 
ten nadal trwa. Traktat akcesyjny przewidział w zakresie ochrony środowiska, 
tak jak w innych obszarach negocjacyjnych, odpowiednie okresy przejściowe na 
dostosowanie prawa krajowego do ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Polityka Unii w zakresie ochrony środowiska opiera się przede wszystkim 
na przyjętych programach, których przedmiotem są zasady profi laktyki i zapobie-
gania zagrożeniom środowiska. Obecnie realizowany jest VI Ramowy Program 
Działań na rzecz Środowiska (na okres od lipca 2002 do lipca 2012 r). Podejmuje 
on próbę integracji wymagań ochrony środowiska z innymi działaniami Wspól-
noty. Wyznaczonym i strategicznym celem programu w dziedzinie ochrony wód 
jest przede wszystkim rozwój legislacji Unii Europejskiej i jej skuteczna imple-
mentacja, integracja zagadnień środowiskowych z przedmiotem innych wspólno-
towych polityk oraz promocja polityki zrównoważonego rozwoju16.

14 Art. 1.
15 Prognoza oddziaływania na środowisko..., s. 55.
16 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), 

Proeko CDM, http://www.kzgw.gov.pl (listopad 2008), s. 32.
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W systemie prawnym Unii Europejskiej przyjęto wiele aktów prawnych do-
tyczących przywrócenia właściwego stanu wód oraz ochrony zasobów wodnych. 
Do instrumentów prawnych stosowanych przez UE zalicza się zalecenia, uchwa-
ły, rozporządzenia, decyzje i dyrektywy. Te ostatnie stanowią główne narzędzie 
polityki wodnej Wspólnoty17.

Polityka wodna UE oparta jest na zasadach IWRM – Integrated Water Re-
sources Management (Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi). Do zasad 
tych należą18:
− traktowanie zlewni jako podstawowego obszaru wszelkich działań planistycz-

nych i decyzyjnych,
− uspołecznienie procesu podejmowania decyzji,
− zintegrowane podejście do wód powierzchniowych i podziemnych,
− traktowanie wody jako fundamentalnego czynnika kształtującego funkcjono-

wanie ekosystemów,
− wdrażanie mechanizmów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami.

Tak zwana ramowa dyrektywa wodna (RDW) – Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej19 – jest odpowiedzią 
na wieloletnie wysiłki Wspólnoty, zmierzające do lepszej ochrony wód poprzez 
ustalenie zintegrowanej europejskiej polityki wodnej opartej na przejrzystych, 
efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. RDW porządkuje i koordynu-
je istniejące europejskie ustawodawstwo wodne. Wprowadza ekologiczne, ho-
listyczne podejście do oceny stanu wód i planowania gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ustana-
wia ramy działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód 
przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych.

Do kluczowych elementów RDW należą20:
− ochrona wszystkich wód powierzchniowych oraz podziemnych w aspekcie 

całościowym, 
− osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015, 
− zintegrowane gospodarowanie wodami w oparciu o obszary dorzeczy, 
− łączne podejście dotyczące regulacji emisji i standardów jakościowych wody 

oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych, 

17 R. Miłaszewski Polityka ochrony wód..., s. 328.
18 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami..., s. 32.
19 Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
20 http://www.rdw.org.pl (maj 2009).
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− instrumenty ekonomiczne: analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów za usłu-
gi wodne w celu zrównoważonego użytkowania wody, 

− zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody.
Pełne wdrożenie RDW do 2030 r. zostało narzucone w dokumencie progra-

mowym platformy technologicznej pt. Water Supply and Sanitation Technology 
Platform (WSSTP) w 2004 r., w ramach prac planistycznych Komisji Europej-
skiej, nakreślających stan gospodarki wodnej w Europie w 2030 r.21

RDW za priorytet uznaje dbałość o charakterystyki jakościowe zasobów 
wodnych oraz redukcję emisji niebezpiecznych substancji do wód. Dyrektywa 
zwraca uwagę na konieczność sformułowania wspólnych dla państw członkow-
skich defi nicji jakościowego stanu wód oraz potrzebę właściwego planowania 
terminów osiągania wymaganych charakterystyk jakościowych. Na uwagę za-
sługuje ponadto obowiązek likwidacji szkód u źródła oraz zasada „zanieczysz-
czający płaci”.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowywania planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach oraz do monitoringu stanu wód. Podkre-
ślono w niej też konieczność informowania ogółu społeczeństwa o zagadnieniach 
związanych z gospodarką wodną, o działaniach realizowanych, jak również pla-
nowanych22.

Postanowienia RDW znalazły odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych 
i programach związanych bezpośrednio lub pośrednio z gospodarką wodno-ście-
kową w Polsce. Należą do nich m.in.:
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019, z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 

poz. 251, z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.), 
− Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje,
− programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego, 

21 Z. Kaczmarek, Gospodarka wodna w Polsce u progu XXI wieku, w: Materiały Konferencyjne 
II Kongres Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2005.

22 A. Puszkarewicz, Wybrane uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodno-ściekową, 
„Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Eko-
logicznej z siedzibą w Rzeszowie oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego”, nr 9, Rzeszów, 
2007, s. 81.
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− programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności 
w wodę do picia, 

− programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach do-
rzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych, 

− programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy.
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszcza-

nia ścieków komunalnych23 reguluje przepisy prawne Unii Europejskiej w zakre-
sie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków. Traktat akcesyjny obliguje 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wybudowania, rozbudowania i/lub zmoder-
nizowania oczyszczalni cieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej 
w aglomeracjach, po uwzględnieniu wynegocjowanych terminów przejściowych, 
w horyzoncie czasowym do 2015 r. 

Dyrektywa podkreśla potrzebę24: 
− oczyszczania cieków w celu zapobiegania niekorzystnym skutkom środowi-

ska, spowodowanym odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych cie-
ków, z uwzględnieniem obszarów szczególnie wrażliwych,

− wsparcia technik powtórnego wykorzystania osadów powstających w oczysz-
czalniach,

− podporządkowania metod postępowania ze ściekami przemysłowymi, w tym 
biodegradowalnymi, podczas ich wprowadzania do systemów zbierania oraz 
zrzutu do wód oraz osadami ściekowymi pochodzącymi z oczyszczalni ście-
ków – odpowiednim wymogom, procedurom oraz monitoringowi.

Zadania wynikające z realizacji zapisów dyrektywy obejmują realizację in-
westycji związanych z wdrażaniem Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych (KPOŚK), programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spo-
żywczego o wielkości mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bez-
pośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo 
standardy ochrony wód.

Działania zidentyfi kowane w KPOŚK dotyczą budowy, rozbudowy bądź 
modernizacji systemów kanalizacyjnych, dążących do zapewnienia prawidłowe-
go zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych 
biologicznie rozkładalnych z niektórych dziedzin przemysłu, które nie są odpro-
wadzane do oczyszczalni komunalnych, w celu redukcji ładunków zanieczysz-
czeń odprowadzanych do środowiska.

23 Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, s. 40–52.
24 Prognoza oddziaływania na środowisko..., s. 55.
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Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały przetransponowane do prawa kra-
jowego i znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawach i rozporządzeniach zwią-
zanych z gospodarką wodną, m.in. w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zakończenie

Przystąpienie do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę wiele zobowiązań 
wynikających z konieczności dostosowania gospodarki wodno-ściekowej oraz 
dotyczącego jej ustawodawstwa do wymagań unijnych. Obecny etap rozwoju 
społeczno-gospodarczego i zobowiązania międzynarodowe co do ochrony wód 
wymagają nowego spojrzenia na sprawy związane z gospodarowaniem woda-
mi – zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Koniecznością jest 
zbudowanie sprawnego systemu gospodarki wodnej, który dzięki wykorzystaniu 
instrumentów prawnych, ekonomicznych oraz przy udziale społeczeństwa będzie 
zapewniał utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz bezpie-
czeństwo w zakresie zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, ochrony przeciw-
powodziowej i ochrony przed skutkami suszy.

Międzynarodowe regulacje prawne, przepisy prawa polskiego, a także inne 
zobowiązania Polski dotyczące gospodarowania wodami wskazują, iż koniecz-
na jest systemowa zmiana w tej dziedzinie oraz wielopłaszczyznowa integra-
cja wszelkich poczynań i celów środowiskowych z obszaru gospodarki wodnej 
na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. W Polsce trwa obecnie pro-
ces wdrażania tych zmian, m.in. poprzez zapisy ustawy Prawo wodne, która 
uwzględnia nowatorskie regulacje tzw. ramowej dyrektywy wodnej. Trwają rów-
nież prace nad przygotowaniem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 
do roku 2030. Strategia ma być podstawowym dokumentem określającym cele 
i priorytety gospodarowania wodami w powiązaniu z priorytetami innych polityk 
sektorowych i regionalnych, opierającym się w szczególności na integracji wy-
magań rozwoju społeczno-gospodarczego z potrzebami dbałości o środowisko 
przyrodnicze, czyli zasadami zrównoważonego rozwoju.

Streszczenie

Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać interesy 
wszystkich sektorów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano wybrane międzynarodowe 
uwarunkowania formalnoprawne wpływające na Polską gospodarkę wodno-ściekową. 
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Szczególną uwagę poświęcono nadrzędnym strategiom i konwencjom międzynarodowym 
oraz regulacjom Unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej – dyrektywie wodnej 
2000/60/WE oraz dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunal-
nych. 

Summary 

INTERNATIONAL CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF WATER AND WASTE WATER ECONOMY

Appropriate usage of water resources should take into consideration interests of all 
economy, social and environmental sectors in line with sustainable development prin-
ciple. In article was described selected international legal and formal conditions having 
infl uence on Polish water and waste water economy. Special attention was paid to su-
pervisory strategies and international conventions but also European Community water 
regulations (Water Directive 2000/60/WE and Waste Water Treatment Directive 91/271/
EWG).
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POLITYKA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ 
W WARUNKACH KRYZYSU

Obecna sytuacja gospodarcza sprzyja stawianiu pytań o kierunek, w jakim 
zmierza gospodarka światowa. Polska, jako odrębny kraj, a także jako członek 
Unii Europejskiej1, jest tym bardziej zainteresowana, w jakim stopniu kryzys 
wpłynie na prowadzoną przez Wspólnotę politykę gospodarczą. Pojawiają się 
skrajne tendencje dotyczące polityki handlowej Unii. Z jednej strony narastają 
skłonności protekcjonistyczne, z drugiej wciąż mowa jest o konieczności dal-
szego pogłębiania liberalizacji obrotów handlowych. Przeciwnicy i zwolennicy 
protekcjonizmu wskazują na skrajnie różne motywy stosowania danej polityki 
handlowej. Z jednej strony, w oparciu o teorię polityki handlowej, postulowa-
na jest konieczność jak największego otwarcia gospodarki Wspólnoty, z dru-
giej – grupy lobbystyczne sugerują konieczność ochrony rodzimego przemysłu, 
a więc zwiększenie poziomu protekcjonizmu. Istotne jest zatem rozstrzygnię-
cie, czy ważniejszy jest cel długookresowy, jakim jest jak największa integracja 
gospodarki unijnej z gospodarką światową oraz wzrost konkurencyjności tejże, 
związany ze zwiększeniem liberalizacji handlowej, czy też cel krótkookresowy 
– chwilowa poprawa sytuacji gospodarczej części podmiotów Wspólnoty. 

* Aleksandra Nacewska-Twardowska – mgr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

1 Formalnie Unia Europejska powstanie jako podmiot prawa międzynarodowego dopiero po 
przyjęciu traktatu lizbońskiego – do tego momentu stosowana powinna być nazwa „Wspólnoty 
Europejskie”, jednak, w związku z występowaniem tych dwóch pojęć w literaturze jednocześnie, 
również w tej pracy będą one stosowane zamiennie.
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Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej zarysowana zostanie zależ-
ność występująca między zwiększaniem konkurencyjności a otwartością gospo-
darki na przykładzie Unii Europejskiej, a więc wskazane zostaną wzajemne rela-
cje strategii lizbońskiej i polityki handlowej Wspólnoty. Druga dotyczyć będzie 
celowości liberalizacji w aspekcie teoretycznym, a także sposobu prowadzenia 
polityki handlowej Unii. Ostatnia część będzie się odnosiła do polityki handlowej 
Wspólnoty w kontekście kryzysu gospodarczego.

Od konkurencyjności do otwartości

Jednym z najważniejszych długookresowych planów gospodarczych Unii 
Europejskiej jest przygotowana w 2000 r. tzw. strategia lizbońska. W związku 
z następującymi procesami – pogłębiającą się globalizacją i zachodzącymi zmia-
nami strukturalnymi w gospodarce światowej, konieczna stała się zmiana podej-
ścia do polityki gospodarczej Wspólnoty. Spadek tempa rozwoju gospodarcze-
go, zwłaszcza w stosunku do USA i krajów azjatyckich, wzrost bezrobocia czy 
niekorzystne zmiany demografi czne, powodujące wzrost defi cytu budżetowego 
i zwiększanie obciążeń systemów repartycyjnych, zmobilizowały Unię do pod-
jęcia koniecznych reakcji. Dlatego jako główny cel strategii, do roku 2010, 
przyjęto osiągnięcie przez Unię Europejską statusu najbardziej konkurencyjnej 
gospodarki na świecie2. Uznano, że niezbędne są reformy gospodarcze mające ten 
sam cel we wszystkich krajach członkowskich. Wspólne założenia miały być nie 
tylko wprowadzane „od dołu”, przez poszczególne kraje członkowskie, ale także 
„od góry”, poprzez decyzje zapadające na szczeblu unijnym. Zmiany dotyczyć 
miały kilku kwestii. Podkreślana była konieczność zwiększenia innowacyjności, 
przedsiębiorczości, ale także liberalizacja oraz spójność społeczna3. Wszystkim 
tym zmianom przyświecał jeden cel – zwiększenie konkurencyjności.

Konkurencyjność, choć jest terminem bardzo często używanym, ma wiele 
odmiennych defi nicji. Większość ekonomistów zgadza się jednak na wyróżnienie 
kilku „poziomów konkurencyjności”. Można zatem mówić o konkurencyjności 
poszczególnych jednostek gospodarczych, sektorów, państw czy bloków państw, 
przy czym są one wzajemnie powiązane, co przedstawiono na rys. 1. 

2 W przyjętym dokumencie założono, że „Unia Europejska stanie się najbardziej konkurencyj-
ną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do trwałego rozwoju, tworzącą 
większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną”.

3 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, Warszawa 2002, s. 7.
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Rys. 1. Wzajemne oddziaływanie konkurencyjności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji 

i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

W wypadku Unii Europejskiej konkurencyjność rozważać należy jako 
konkurencyjność makroregionów, czyli związków kilku państw. Wtedy wśród 
czynników ją kształtujących wyróżnić można te pochodzące ze strefy realnej, 
jak i te ze strefy regulacji. W strefi e pierwszej znajdzie się więc nie tylko kon-
kurencyjność siły roboczej czy zasobów naturalnych, ale też konkurencyjność 
przedsiębiorstw i sektorów. W strefi e drugiej – regulacji – znajdują się czynniki 
związane z systemem funkcjonowania gospodarki. Im bardziej system ten jest 
liberalny, tym bardziej zwiększa się konkurencyjność4. Oznacza to, że takie czyn-
niki, jak interwencjonizm państwowy, wysokie podatki czy ograniczenia w swo-
bodzie przepływu towarów, osób i kapitału, wpływając na zwiększenie poziomu 
protekcjonizmu, oddziałują równocześnie na zmniejszenie konkurencyjności. 
Według Danuty Hübner: „Tylko gospodarka otwarta, efektywnie wykorzystująca 
w procesie rozwoju związki z otoczeniem, może być gospodarką konkurencyj-
ną. Rozwój w warunkach izolacji lub autonomii wobec przemian w gospodarce 
światowej, jak również w warunkach silnej asymetrii związków z otoczeniem, 
nie sprzyja kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności”5. Można zatem 
stwierdzić, że elementem niezbędnym do poprawy konkurencyjności Unii Euro-
pejskiej jest jak największa liberalizacja polityki handlowej Wspólnoty. 
Mechanizmy tworzenia polityki handlowej Unii Europejskiej

4 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, 
s. 164–168.

5 D. Hübner, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista” 
1994, nr 3, s. 335.

KONKURENCYJNO
PA STW

(BLOKÓW PA STW)

KONKURENCYJNO
SEKTORÓW 

KONKURENCYJNO
PRZEDSI BIORSTW



214 Aleksandra Nacewska-Twardowska

Czy warto liberalizować politykę handlową? To pytanie nurtujące ekono-
mistów nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pomimo dość wyraźnych wskazań 
na celowość liberalizacji protekcjonizm ma wielu zwolenników. Teoria przewa-
gi komparatywnej, wywodząca się z teorii Adama Smitha i sprecyzowana przez 
Davida Ricardo, wskazuje na słuszność liberalizacji wymiany handlowej, która 
prowadzi do zmniejszenia kosztów utraconych korzyści, tym samym zwiększa-
jąc dobrobyt danego państwa.

W rzeczywistości gospodarczej właściwie wszystkie państwa ingerują 
w politykę handlową. Teoria ekonomii wskazuje na kilka argumentów na rzecz 
stosowania regulacji polityki handlowej. Po pierwsze – jest ona idealnym środ-
kiem dochodów państwowych (zwłaszcza w państwach słabiej rozwiniętych, 
gdzie system podatkowy nie odgrywa w pełni swojej roli). Po drugie – w sprzy-
jających okolicznościach odpowiednio prowadzona regulacja polityki handlowej 
może poprawiać terms of trade danego państwa6. Innym argumentem, często 
podnoszonym przez przeciwników liberalizacji, jest ochrona rynku wewnętrzne-
go, zwłaszcza jego wrażliwych gałęzi. 

Czy zatem przeważają korzyści, czy wady liberalizacji? Niezaprzeczalnym 
faktem jest postępująca liberalizacja handlu na świecie. Już w 1944 r. podjęto 
pierwsze próby utworzenia międzynarodowej organizacji zajmującej się regu-
lacją handlu. Podpisany w 1947 r. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i hand-
lu (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) miał być tymczasowym 
układem poprzedzającym powstanie Międzynarodowej Organizacji Handlowej 
(ITO), spełniał jednak zadanie forum zawierania porozumień liberalizujących 
handel międzynarodowy – do 1995 r., kiedy został zastąpiony przez Światową 
Organizację Handlu (WTO). W latach 1948–2008 poziom taryf celnych został 
obniżony kilkukrotnie, a obroty handlowe na świecie wzrosły ponaddwustukrot-
nie7. W nurt ten wpisują się również działania unijne. Wspólnota była czynną 
stroną w trakcie rund negocjacyjnych, aktywnie postulując zmniejszenie wystę-
pujących barier handlowych. Działania te pozwalały zarazem – nadal pozwalają 
– na dalszą poprawę konkurencyjności Unii Europejskiej. 

Z perspektywy historycznej już u podstaw tworzenia procesów integracji 
europejskiej znajdowały się problemy gospodarcze. Odbudowujące się po wojnie 
gospodarki europejskie poprzez zacieśnianie stosunków handlowych próbowa-

6 Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku „dużego” państwa, które będąc znacznym eks-
porterem, ma możliwość oddziaływania na relacje cen importowych i eksportowych.

7 Eksport na świecie w 1948 r. wynosił 58 000 mln USD a w 2008 r. – 16 127 000 mln USD, 
import zaś odpowiednio: 62 000 mln USD i 16 415 000 mln USD. Dane pochodzą ze strony WTO 
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E (29.06.2009).
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ły odzyskać swoją pozycję gospodarczą na świecie. Ich starania wspierane były 
przez Stany Zjednoczone, które po wojnie dążyły do zacieśnienia stosunków 
z innymi silnymi partnerami gospodarczymi. Początkowa liberalizacja wewnętrz-
na pomiędzy pierwszymi krajami członkowskimi rozciągnęła się na próby osiąg-
nięcia jak największego stopnia wzajemnej otwartości. Na forum GATT państwa 
Wspólnoty wspierały dążenie do jak największej wzajemnej liberalizacji. Szybki 
wzrost gospodarczy, łączony z następującą integracją i zacieśnieniem stosunków 
zewnętrznych, był motorem polityki otwartości, stosowanej w państwach euro-
pejskich. 

Stosunki łączące kraje członkowskie ewoluowały. Początkowe znoszenie 
barier w handlu pomiędzy zachodnimi krajami europejskimi, czyli utworzenie 
strefy wolnego handlu, zaowocowało utworzeniem unii celnej, a następnie wspól-
nego rynku. Wraz z zacieśnianiem związków łączących kraje unijne zmieniały 
się także zasady prowadzenia polityki handlowej Wspólnoty. Jest ona obecnie 
tą dziedziną, o której można powiedzieć, iż nastąpiło w niej pełne „uwspólnoto-
wienie” działań8. Właściwie wszystkie uprawnienia władz ze szczebla krajowe-
go przeniesione zostały na szczebel instytucji Wspólnot Europejskich. Oznacza 
to, że za wszelkie decyzje dotyczące tworzenia i zmian, a także przestrzegania 
i stosowania przepisów polityki handlowej, odpowiedzialne są instytucje wspól-
notowe. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy Unia Europejska jako jeden 
z głównych celów stawia sobie zwiększenie konkurencyjności, której sprzyja-
ją liberalizacja stosunków handlowych i jak największa otwartość gospodarek 
wszystkich krajów członkowskich. Skoro wszystkie decyzje zapadają na szczeblu 
unijnym, to przecież łatwe powinno być prowadzenie polityki liberalizacyjnej.

Uwzględnić jednak należy proces podejmowania decyzji w odniesieniu do 
handlu zagranicznego w Unii Europejskiej. Proces ten obejmuje nie tylko przy-
jęcie odpowiednich decyzji, ale także ich przygotowanie, a następnie monito-
rowanie ich wykonania. Ponieważ polityka handlowa Wspólnoty zawarta jest 
w tzw. I fi larze Unii Europejskiej, to wyłącznym prawem inicjatywy przedsta-
wiania nowych aktów prawnych dysponuje Komisja Europejska. Oznacza to, 
że zanim jakakolwiek decyzja zostanie zatwierdzona, komisja musi przedłożyć 
jej projekt. Zanim to jednak nastąpi, przeprowadzane są jak najszersze konsul-
tacje. Są to konsultacje nie tylko z rządami państw członkowskich, ale także 
z organizacjami pozarządowymi, środowiskami zawodowymi czy politycznymi. 

8 E. Kawecka-Wyrzykowska, Strategia polityki handlowej Polski w Unii Europejskiej, „Wspól-
noty Europejskie” 2003, nr 11 (145), s. 15.
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Działaniami tymi zajmują się komitety i grupy robocze Komisji Europejskiej. To 
właśnie na tym poziomie dochodzi do tzw. lobbingu. 

Lobbing jest bardzo istotnym elementem podejmowania decyzji. Państwa, 
przedsiębiorstwa czy grupy zawodowe zainteresowane podjęciem pewnych de-
cyzji tworzą grupy nacisku bądź angażują zawodowych lobbystów. Celem takich 
działań jest wywarcie odpowiedniego wpływu na przedstawicieli instytucji unij-
nych, by stanowione decyzje były zgodne z interesami zaangażowanych stron. 
Działania te podejmowane są przede wszystkim na etapie przygotowywania 
projektów w Komisji Europejskiej (rys. 2). Obecnie w Unii Europejskiej działa 
wiele grup nacisku. Są one bardzo zróżnicowane – od międzynarodowych, repre-
zentujących wiele milionów członków (np. Związek Konfederacji Przemysłów 
Europy, Komitet Zawodowych Organizacji Rolnych) po wyspecjalizowane kan-
celarie prawnicze czy pojedynczych konsultantów.

Dlatego też decyzje podejmowane na szczeblu unijnym, choć w założeniu 
mają być dobrymi rozwiązaniami dla wszystkich podmiotów krajów członkow-
skich, często w związku z udanym lobbingiem odpowiadają raczej wpływowym 
grupom nacisku. Okazuje się, że podejmowane działania są nie tylko oparte 
na racjonalnych przesłankach teoretycznych, lecz odzwierciedlają interesy jedy-
nie części podmiotów. 

Rys. 2. Schemat podejmowania decyzji z I fi laru UE 
w wypadku procedury opartej na autonomicznej decyzji Rady Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Sypniewska, Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. 
Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Procedury w Polsce, 

Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 12–14.
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Wpływ kryzysu na politykę handlową Unii Europejskiej

Kryzys gospodarczy i fi nansowy, który dotknął nie tylko Unię Europejską, 
ale prawie wszystkie kraje na świecie, osiągnął skalę niespotykaną po drugiej 
wojnie światowej. Szczególnie istotny jest zatem sposób, w jaki Wspólnota 
„odpowie” na to zjawisko. Sposób postępowania zdecyduje o tym, jak szybko 
gospodarka europejska upora się z kryzysem oraz w jakiej kondycji będzie się 
znajdowała za kilka lat. 

Dotychczasowe starania Unii Europejskiej o zdobycie jak najlepszej pozy-
cji konkurencyjnej na świecie nie powinny zostać zaprzepaszczone. Konieczne 
jest dalsze postępowanie umożliwiające uzyskanie jak największej przewagi nad 
innymi gospodarkami. Dlatego też aktualne działania Wspólnoty w zakresie po-
lityki handlowej powinny być skupione nie tylko na utrzymaniu już zdobytego 
stopnia liberalizacji, ale wciąż na uzyskaniu maksymalnie dużego stopnia libe-
ralizacji.

W związku z kryzysem Wspólnota poczyniła kilka bardzo ważnych posta-
nowień. Jedną z pierwszych reakcji na kryzys było przygotowanie w listopadzie 
2008 r. Europejskiego planu odbudowy gospodarczej9. Jak zauważa przewodni-
czący Komisji Europejskiej: „Czasy kryzysu to z reguły czas prawdziwej próby 
dla rządów i instytucji europejskich. Muszą one wtedy wykazać się wyobraźnią, 
pokazać determinację w swoich działaniach, ale i zachować elastyczność, po-
kazać, że znają potrzeby rodzin i społeczeństw z całej Unii Europejskiej, że są 
w stanie sprostać zadaniu i podjąć adekwatne działania w obliczu nagłego załama-
nia perspektyw wzrostu i zatrudnienia w Europie”10. Sam dokument, określając 
największe zagrożenia – takie jak ograniczenia w dostępie do kredytów, spadek 
cen nieruchomości, wstrząsy na rynkach papierów wartościowych, spadek zamó-
wień w przedsiębiorstwach oraz związany z tym wzrost bezrobocia – wskazuje 
także na najważniejsze działania konieczne do podjęcia przez Wspólnotę. Nieod-
zowne jest zatem skoordynowanie wysiłków państw członkowskich oraz samej 
Unii Europejskiej, a także włączenie się w szersze działania globalne. Oprócz 
proponowanych działań na rzecz wspomagania realnej gospodarki oraz wzmac-
niania zaufania (np. wzmocnienie interwencji w formie kredytów czy poręczeń 

9 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ. Europejski plan naprawy gospodar-
czej, KOM (2008) 800 wersja ostateczna, Bruksela, 26.11.2008.

10 Tamże, s. 2.
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EBI i EBOR, tymczasowego zwiększenia defi cytów budżetowych) wysunięto 
propozycje działań na rzecz rozwiązań globalnych. Wśród nich znalazły się11:
− przeciwdziałanie zmianom klimatu – poprzez rozwój nowych technologii, 

tworzenie większej liczby miejsc pracy i jednocześnie zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego Unii,

− wsparcie krajów rozwijających się – co oznacza konieczność wypracowania 
nowych, elastycznych i innowacyjnych instrumentów pomagających krajom 
rozwijającym się w przeciwdziałaniu nagłym skutkom kryzysu,

− utrzymanie wysokiego poziomu międzynarodowej wymiany handlowej.
Ten ostatni punkt ma być zrealizowany w szczególności poprzez12:
− jak najszybsze osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnoświatowego han-

dlu w ramach rundy z Doha – „w dłuższej perspektywie przyniesie to konsu-
mentom i przedsiębiorcom na całym świecie korzyści polegające na obniżce 
cen poprzez obniżenie pozostałych wysokich ceł na rynkach kluczowych part-
nerów”,

− kontynuację wspierania gospodarczej i społecznej konsolidacji krajów kandy-
dujących i Bałkanów Zachodnich,

− stworzenie w swoim sąsiedztwie sieci głębokich i kompleksowych porozu-
mień o wolnym handlu,

− podjęcie intensywniejszych starań w celu osiągnięcia nowych, ambitnych po-
rozumień o wolnym handlu z innymi partnerami handlowymi,

− kontynuację dialogu gospodarczego z kluczowymi partnerami dwustronny-
mi.

Dobór posunięć wskazuje jednoznacznie, jak ważna jest dalsza liberalizacja 
i że jest to nadal jedno z priorytetowych działań Wspólnoty. Aspekt otwartości 
gospodarczej poruszony został także w komunikacie na wiosenny szczyt Rady 
Europejskiej – „Realizacja europejskiego planu naprawy”. W ramach wkładu 
Europy w szczyt grupy G-2013 Komisja Wspólnot Europejskich podkreśliła ko-
nieczność promowania otwartego handlu. „Powinniśmy ponadto dopilnować, 
aby efektem szczytu w Londynie były jasne informacje odnośnie do potrzeby 
utrzymania otwartych rynków światowych. Na całym świecie istnieje wpraw-
dzie przekonanie, że doświadczenia w przeszłości dowiodły, iż protekcjonizm 
w okresie recesji może mieć katastrofalne skutki. Mimo to w poszczególnych 
państwach mogą pojawić się silne naciski, zmierzające do wprowadzenia restryk-

11 Tamże, s. 20–22.
12 Tamże, s. 21.
13 Szczyt ten odbył się w Londynie 02 kwietnia 2009 r.
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cyjnych środków. Zasadnicze znaczenie ma powstrzymanie takiego zagrożenia za 
sprawą jednoznacznego przesłania”14. Sposób postępowania Wspólnoty jest więc 
jednoznaczny – mimo kryzysu dalsza liberalizacja jest konieczna i niezbędna. 

Pojawiają się jednak głosy wskazujące na potrzebę nie tylko powstrzymania 
postępującej otwartości, ale nawet zwiększenia poziomu protekcjonizmu. Postu-
laty te wysuwają w większości przedsiębiorcy, którzy powołując się na trudności 
gospodarcze, postulują niezbędne działania zmierzające do ograniczenia konku-
rencji. Według przedsiębiorców trudności wywołane kryzysem gospodarczym są 
wystarczającym usprawiedliwieniem dla ograniczenia konkurencji zagranicznej, 
tak by rodzimi wytwórcy nie byli zmuszeni do zmniejszania produkcji, co jedno-
cześnie mogłoby doprowadzić do zwiększenia bezrobocia. 

Podobne argumenty wysuwane są przez niektórych polityków. Wskazują 
oni na import jako jeden z czynników oddziałujących negatywnie na gospodarkę 
w czasie kryzysu. Głoszenie takich poglądów często pozwala zyskać nowych 
zwolenników, zwłaszcza w sektorach najbardziej zagrożonych kryzysem. Przed-
stawiane wizje obejmują upadające zakłady produkcyjne i rosnące bezrobocie, 
winą zaś obarczany jest m.in. nadmierny import zagraniczny. Decyzje dotyczące 
zmniejszenia stopnia liberalizacji mogłyby oczywiście spowodować krótkookre-
sowe „polepszenie” sytuacji, będąc jednakże równocześnie nieprzemyślanym 
krokiem w wypadku rozpatrywania celów długookresowych.

Niezaprzeczalnie kryzys w krótkim czasie prowadzi do pogorszenia sytuacji 
gospodarczej, może jednak zarazem być czynnikiem prowadzącym do „uzdro-
wienia” gospodarki. Słabsze, a przede wszystkim mniej konkurencyjne, podmio-
ty gospodarcze będą zmuszone do zmiany struktury produkcji, wprowadzenia 
innowacji czy reorganizacji, co w długim okresie powinno sprzyjać wzrostowi 
konkurencyjności. 

Unia Europejska na razie nie poddaje się naciskom związanym z opóźnia-
niem procesu zwiększania liberalizacji. Wspólnota postuluje dalsze otwarcie, 
przyspieszenie negocjacji z partnerami handlowymi na forum WTO, a także na-
wiązywanie nowych porozumień handlowych. Działania te mogą jednak zostać 
łatwo wstrzymane, gdy zwiększą się naciski zwolenników protekcjonizmu. Sy-
tuacja taka może nastąpić tym bardziej w związku ze zmianami w Unii Europej-
skiej – nowa komisja, parlamentarzyści czy przewodniczący. Tym istotniejsze 
jest więc wskazanie przez ekonomistów, jak powinna być prowadzona polityka 

14 KOMUNIKAT NA WIOSENNY SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ. Realizacja europejskiego 
planu naprawy, KOM (2009) 114 wersja ostateczna, Bruksela, 4.03.2009, s. 20.
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handlowa Wspólnoty, by osiągnąć długotrwały cel, jakim jest wzrost konkuren-
cyjności.

Streszczenie

Polityka handlowa Unii Europejskiej jest bardzo istotna w kontekście wzrostu 
konkurencyjności Wspólnoty. Szczególnie ważny jest jej sposób postępowania w obec-
nej sytuacji gospodarczej, gdy kryzys ogarnął prawie cały świat. Polityka handlowa 
prowadząca do dalszej liberalizacji powinna pozwolić na zwiększenie konkurencyjności 
Unii. Pojawiają się jednak skrajnie odmienne opinie mówiące o konieczności zwiększenia 
ochrony europejskiego rynku. Jak zatem zachowa się Wspólnota? Czy prowadzona poli-
tyka handlowa będzie nadal sprzyjać liberalizacji, czy raczej poparcie zyska zwiększenie 
poziomu protekcjonizmu?

Summary

EXTERNAL TRADE POLICY OF THE EUROPEAN UNION
IN TERMS OF CRISIS 

External trade policy of the European Union is very important in the context 
of increasing competitiveness of the Community. Particularly important is the approach 
of the Community in the current economic situation. The crisis affected almost all coun-
tries in the world. Policy leading to further liberalization should manage to increase the 
competitiveness of the European Union. There are, however, extremely different views 
talking about the necessity to increase protection of the European market. In this situation 
will the European trade policy continue promoting trade liberalization, or rather gain sup-
port of increasing level of protectionism?
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MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW W DOBIE KRYZYSU

Wstęp

Migracje zagraniczne są na stałe wpisane w historię naszego kraju. Pragnę 
podkreślić, że problematyka tych migracji jest bardzo ważnym elementem poli-
tyki państwa. Migracje powróciły na pierwsze strony gazet oraz stały się istotną 
częścią wiadomości światowych. Wzrosło znaczenie migracji jako przedmiotu 
debaty publicznej. W maju 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europej-
skiej i dzięki temu istnieje możliwość swobodnego podejmowania zatrudnienia 
w wybranych krajach Unii. Niektóre państwa nałożyły na polskie społeczeństwo 
pewne ograniczenia dotyczące zatrudnienia, ale pomimo to jest obecnie zdecy-
dowanie łatwiej podejmować pracę czy osiedlać się w krajach członkowskich. 
Akcesja do Unii Europejskiej wywołała bardzo silny wzrost mobilności Pola-
ków i dużą falę ich wyjazdów do pracy za granicę, zwłaszcza do zachodnio-
europejskich krajów unijnych. Rozmiary wyjazdów zagranicznych po 1 maja 
2004 r. przekroczyły wszelkie przewidywania analityków. Dane statystyczne 
pokazują bardzo wysoki wzrost emigracji Polaków do krajów Unii Europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Niestety, sytuacja na polskim rynku 
w 2009 r. ulega zmianie. Powodem jest kryzys fi nansowo-kredytowy w Stanach 
Zjednoczonych. Spadek koniunktury występuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Hiszpanii i innych krajach Unii Europejskiej. Konsekwencje te odczuwa również 
Polska, a ich odzwierciedleniem jest malejąca dynamika PKB i pogorszenie sy-
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tuacji na rynku pracy. Krach na amerykańskim rynku nieruchomości spowodo-
wał spowolnienie systemu bankowego, który od wielu lat działał co najmniej 
bardzo dobrze, a światowa gospodarka znalazła się w dobie kryzysu. Celem tego 
opracowania jest charakterystyka przyczyn i wielkości współczesnych migracji. 
Ważne jest również pokazanie, jak światowy kryzys gospodarczy wpłynął na mi-
gracje obywateli polskich do krajów unijnych. 

Migracje zarobkowe z Polski – skala i przyczyny 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej polski rynek stał się częścią 
europejskiego rynku pracy i dzięki temu obywatele polscy mogą korzystać ze 
swobody przepływu pracowników. Możliwość szybkiego przemieszczania się 
pomiędzy kontynentami i krajami, dostępność informacji czy też różnice w po-
ziomie płac i rozwoju społeczno-gospodarczym to jedne z zalet przyłączenia się 
do Unii Europejskiej. Sprzyjają one poszukiwaniu lepszych warunków pracy 
i życia. Emigracja zarobkowa jest zawsze poważnym wyzwaniem dla migran-
tów. Znajdują się poza domem rodzinnym, w innym kraju i z innymi ludźmi, 
z którymi przyszło im żyć. Teraz, w XXI w., nie trzeba emigrować od języka, kul-
tury, zrywać więzi z krajem i rodziną. To również doskonała możliwość poznania 
obywateli innych państw członkowskich, a także wymiany doświadczeń między 
pracownikami. Doświadczenie zdobyte na obczyźnie zwiększa szanse na znale-
zienie lepszej pracy w Polsce. Możliwość swobodnego przemieszczania się i po-
moc dla obywateli Wspólnoty w zdobywaniu doświadczenia w pracy za granicą 
to istotne założenia Unii Europejskiej. Otwarte granice sprawiły, że wiele osób 
zdobyło pracę, doświadczenie zawodowe, poznało inną kulturę i nowych ludzi. 

Zjawisko migracji zarobkowej Polaków przyjęło niezwykle wielkie roz-
miary tuż po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wiele krajów ogłosiło pełną 
swobodę na rynkach pracy. Z dniem 1 maja 2004 r. swój rynek pracy otworzyły: 
Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Rok później uczyniły to: Hiszpania, Portu-
galia, Grecja i Finlandia, w 2006 r. – Włochy, a w 2007 r. – Holandia i Luksem-
burg. W lipcu 2008 r. również Francja zdecydowała się na zniesienie ograniczeń 
na rynku pracy dla polskiego społeczeństwa. W maju 2009 r. restrykcje zniosła 
także Belgia, która najbardziej poszukuje polskich budowlańców. Jedynie Niem-
cy i Austria ogłosiły utrzymanie do 2011 r. ograniczeń ustalonych w traktacie 
akcesyjnym1. Mimo że nie wszystkie państwa zdecydowały się na pełną swobodę 
na rynku pracy, to i tak wiele osób wyjeżdżało do pracy sezonowej. Największą 

1 http://www.wspolczesna.pl (czerwiec 2009).
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popularnością cieszyli się nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Spowodowane jest to 
tradycją, bliskim położeniem, siecią kontaktów umożliwiających podjęcie pracy 
i poziomem życia jego mieszkańców Niemiec2. 

Zgodnie z klasyfi kacją Głównego Urzędu Statystycznego wyjazdy do pracy 
sezonowej do 3–4 miesięcy pozostają poza statystyką, natomiast poniższe dane 
pokazują wyjazdy Polaków na okres czasowy. Rysunek 1 pokazuje wyjazdy Po-
laków do krajów Unii Europejskiej w roku 2002. 

Rys. 1. Emigranci przebywający czasowo w krajach Unii Europejskiej 
powyżej 2 miesięcy w 2002 r.

Źródło: Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Powszechny Spis Rolny, GUS, Warszawa, grudzień 2003, s. 198.

Jak pokazują dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., 461 tys. Po-
laków przebywało w Europie, głównie w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej 
wybieranymi krajami były Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpa-
nia. Niemcy zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby polskich pracowni-
ków podejmujących pracę na krótki okres. Gdyby władze niemieckie pozwoliły 
na całkowite otwarcie granic, polscy obywatele na pewno jeszcze chętniej po-
dejmowaliby tam pracę. Niemcy to nasi sąsiedzi, a położenie geografi czne jest 
największą przesłanką migracji. 

Skłonność Polaków do migracji zagranicznych pokazuje tabela 1, która do-
tyczy emigracji czasowej według płci i miejsca zamieszkania emigrantów.

2 J. Korczyńska, Sezonowe wyjazdy zarobkowe do Niemiec, w: Rozwój ekonomiczny regionów. 
Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, red. S. Golinowska, Raport IPiSS, 
z. 16, Warszawa 1998, s. 236 i 237. 
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Tabela 1 

Przyczyny emigracji Polaków na pobyt czasowy za granicą 
według płci i miejsca zamieszkania w 2002 r

Przyczyny 
migracji 

Ogółem Miasta Wieś
ogółem M K ogółem M K ogółem M K

w odsetkach 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nauka 
i studia 5,3 3,8 6,5 6,5 4,9 7,8 3,2 2,1 4,2

Praca 44,0 52,0 37,1 40,8 49,4 33,9 49,0 56,0 42,6
Sprawy ro-
dzinne 29,8 23,2 35,7 30,4 23,2 36,3 29,3 23,3 34,8

Leczenie, 
rehabilitacja 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4

Warunki miesz-
kaniowe 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3

Pozostałe 
i nieustalone 19,2 19,4 19,0 20,6 20,9 20,3 16,9 17,0 16,7

Legenda:
M – mężczyźni
K – kobiety

Źródło: Migracje zagraniczne ludności 2002. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Powszechny Spis Rolny, GUS, Warszawa 2002, s. 54.

Analizując przyczyny emigracji Polaków, pokazane w tabeli 1, można wy-
wnioskować, że kluczowym powodem wyjazdów za granicę był motyw zarobko-
wy czy też kariera zawodowa. Wynika to z wielkiego podziału świata ze względu 
na poziom PKB per capita, poziom życia, wielkość stopy bezrobocia, poziom 
płac, perspektywy rozwojowe itp. Wiele osób pragnie poprawić swój status eko-
nomiczny czy społeczny, wybierając migrację jako środek do zrealizowania tych 
celów. Dzieje się tak ze względu na większą możliwość, dostępność, łatwość, 
taniość, prędkość docierania do różnych miejsc na świecie. Z drugiej strony ist-
nieje potrzeba znalezienia jakiejkolwiek pracy, aby mieć dochód. Dotyczy to 
głównie osób niemających pracy. Osoby takie często godzą się na pracę w trud-
nych warunkach, poniżej posiadanych kwalifi kacji i za niskie wynagrodzenie, 
niejednokrotnie kosztem czasu wolnego. Z pracą za granicą związane jest rów-
nież zdobycie dodatkowego źródła dochodów. Osoby takie mają zwykle miej-
sce zatrudnienia, prowadzą jakąś działalność, bywają właścicielami gospodarstw 
rolnych czy nawet otrzymują wczesną rentę, emeryturę lub są na utrzymaniu ro-
dziców. Przekraczają granicę na okres krótki, najczęściej do prac sezonowych. 
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Do osób młodych przede wszystkim zaliczają się absolwenci szkół, uczelni, któ-
rzy pracują na mieszkanie, na lepszy start w życiu. Powodem podjęcia pracy przez 
osoby w średnim wieku jest możliwość wyposażenia domu, otworzenia własnej 
działalność, czy chociażby opłacenia studiów dzieci. W wypadku osób w wieku 
przedemerytalnym przyczyną wyjazdu jest chęć pomocy dzieciom czy wnukom 
w ich życiowym starcie. Z reguły prace podejmowane na czas sezonowy doty-
czą różnych dziedzin działalności, tj. usług handlowych, gastronomicznych czy 
hotelarskich. Mężczyźni wykonują głównie prace budowlane czy rzemieślnicze, 
natomiast kobiety zajmują się opieką nad dziećmi lub usługami pielęgnacyjnymi. 
Relacja polskiego pracownika z zagranicznym pracodawcą jest na ogół bardzo 
dobra, czego przykładem są coroczne przyjazdy do tego samego miejsca pracy. 

Powodem migracji są też sprawy rodzinne. Taki powód podawały częś-
ciej kobiety niż mężczyźni. Decyzja o wyjeździe jest podejmowana wspólnie, 
czyli razem z innymi członkami rodziny. Wspólnota rodzinna działa grupowo 
po to, aby maksymalizować zysk, ale również minimalizować ryzyko. Ważne 
jest uniknięcie trudności materialnych w różnych etapach życia rodziny czy 
w rozwoju gospodarstwa domowego3. Najrzadziej podawaną przyczyną migracji 
była poprawa warunków mieszkaniowych – skłoniła ona do wyjazdu tylko 1,2% 
emigrantów. Dość niewielkie znaczenie miały również rehabilitacja i leczenie 
– 0,3%–0,5% ogółu wyjazdów osób migrujących. 

Kolejnym ważnym powodem emigracji było podniesienie kwalifi kacji, pod-
jęcie nauki lub studiów. Z danych wynika, że zdecydowanie częściej na studia 
wyjeżdżały kobiety, a większość osób pochodziło z miast (ok. 77%). Osoby po-
dejmujące decyzje migracyjne oczekują, że dzięki pracy, nauce w lepszych wa-
runkach i miejscach mających większy prestiż będą mogły uzyskać dodatkowe 
kwalifi kacje, które po powrocie do kraju mogą dać większe szanse na uzyskanie 
lepszej pracy i wyższych zarobków. Migranci podwyższają umiejętności zawo-
dowe ze względu na lepsze możliwości zarobkowania. Istota ludzka wyposażona 
jest przez naturę, wychowanie i wykształcenie w określone kwalifi kacje. Są one 
tym wyższe, im większe nakłady zostały poniesione na wykształcenie. Z kolei 
im wyższe wykształcenie, tym większe umiejętności zawodowe oraz możliwości 
zarobkowania. Emigracja ludzi o wysokim potencjale intelektualnym może po-
wodować utratę kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym. 

Analizując przyczyny migracji można zaobserwować, że to jednak praca 
jest głównym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji migracyjnych. Waż-
nym powodem są również emigracje związane z nauką i studiami. Bez wątpie-

3 O. Stark, The Migration of Labor, Blackwell Publishers, Cambridge 1991, s. 221.
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nia będę one wzrastać w związku z bogatą ofertą wymiany edukacyjnej między 
krajami Unii Europejskiej. Istnieje jednakże obawa, czy ludzie młodzi po za-
kończeniu nauki zechcą powrócić do kraju. Warto się również przyjrzeć tabeli 2, 
która pokazuje emigracje zarobkowe Polaków po przystąpieniu do krajów Unii 
Europejskiej w latach 2004–2007.

Tabela 2 

Emigracja zarobkowa z Polski na pobyt czasowy w latach 2004–2007 
do niektórych krajów Unii Europejskiej (stan na koniec roku)

Kraj pobytu
2004 2005 2006 2007

Liczba emigrantów w tys.
Kraje Unii Europejskiej ogółem
w tym:

750 1 170 1 550 1 860

Wielka Brytania 150 340 580 690
Niemcy 385 430 450 490
Irlandia 15 76 120 200
Holandia 23 43 55 98
Włochy 59 70 85 87
Hiszpania 26 37 44 80
Francja 30 44 49 55
Austria 15 25 34 39
Belgia 13 21 28 31
Szwecja 11 17 25 27

Źródło: dane GUS, Departament Badań Demografi cznych. Departament 
zaznacza, że – m.in. ze względu na różnorodność źródeł – liczby 
w tabeli mają charakter szacunków.

Dane z tabeli 2 pokazują, ze wraz z przystąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej nastąpił bardzo silny wzrost emigracji Polaków. W 2004 r. emigracja 
do innych krajów UE wynosiła 750 tys. osób i nasiliła się do 1 860 tys. w roku 
2007. Niemcy, które od wielu lat zajmowały pierwsze miejsce, w 2006 r. ustąpiły 
miejsca Wielkiej Brytanii. W roku 2007 aż 690 tys. osób wyjechało w celach 
zarobkowych na Wyspy Brytyjskie. Największą dynamikę wzrostu odnotowała 
Irlandia – z 15 tys. do 200 tys. Najrzadziej odwiedzane państwa to Belgia, 
Szwecja i Austria, ale tak jak inne kraje również wykazują tendencję wzrostową 
w liczbie migrantów. W przypadku migracji zagranicznych Polaków można za-
obserwować bardzo dynamiczne zmiany. Dobrze odzwierciedla to rysunek 2.
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Rys. 2. Dynamika zagranicznych migracji Polaków w latach 2000–2007
Źródło: „Rocznik Demografi czny” 2008, s. 461, obliczenia własne.

Analizując dane pokazane na wykresie, można sformułować wniosek o zróż-
nicowanej tendencji zagranicznych migracji Polaków. Na dużą uwagę zasługują 
migracje, które w 2006 r. wzrosły aż o 110% w stosunku do roku poprzedniego. 
Dynamika emigracji w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wykazuje największy 
spadek, bo aż o 24,4%. W wypadku imigracji tempo zmian spadło od 2000 do 
2002 r. Największy spadek nastąpił w 2001 r. – aż o 9,6%. Rok 2007 wykazywał 
największy wzrost tempa imigracji – o 38,8%. Pomimo zróżnicowanego cha-
rakteru migracji więcej osób emigruje niż wraca. W 2006 r. wyjechało aż 46 tys. 
osób, a tyko 11 tys. imigrowało. W latach 2006–2007 migracje miały charakter 
wyjazdów masowych. 

Dane statystyczne pokazują bardzo wysoki wzrost liczby osób migrujących 
do krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemców. Polacy 
uważają, że najbardziej pozytywnym efektem obecności Polski w Unii Europej-
skiej jest możliwość podejmowania pracy w krajach UE. Przepływ siły roboczej 
do krajów zachodnioeuropejskich wywiera bardzo duży wpływ na sytuację na 
rynku pracy naszego państwa. Nader istotny czynnik w ramach pieniężnych ob-
rotów zagranicznych Polski stanowią dochody transferowane przez migrantów. 
Możliwość przekraczania granic i swobodnego poruszania się po krajach unij-
nych oraz szansa podjęcia tam zatrudnienia są same w sobie ogromną wartością. 
Migracja była, jest i nigdy nie przestanie istnieć. Mogą się tylko zmienić jej roz-
miary, ale nie jej znaczenie. Właśnie teraz zmienia się rozmiar migracji z powodu 
światowego kryzysu gospodarczego. Zaczyna brakować miejsc pracy, pogłębia 
się bezrobocie i jednocześnie gospodarka wolniej się rozwija. 
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Migracje a kryzys gospodarczy

Głównym tematem przedsiębiorców i ekonomistów jest obecnie kryzys fi -
nansowy i jego konsekwencje dla gospodarki. Kryzys światowy w sektorze fi -
nansowym wszedł w taką fazę, że jego wpływ na gospodarkę polską i światową 
jest zauważalny i odczuwalny dla fi rm oraz gospodarstw domowych. Obecność 
kryzysu fi nansowego czy bankowego w Polsce jest już faktem. Odzwiercied-
leniem kryzysu jest jego zwalczanie: poprzez ulgi dla przedsiębiorstw, niższe 
podatki i stopy procentowe – aby fi rmy mogły zachować miejsca pracy i nie 
ograniczać inwestycji; czy raczej, jak chcą związki zawodowe – przez dotowanie 
konsumpcji, zwiększenie płac, aby konsumenci mogli więcej wydawać i poprzez 
popyt skłonić fi rmy do inwestowania. Na świecie było już wiele kryzysów, ale 
teraz nikt o tym nie pamięta – np. krach giełdowy w 1987 r., boom, a następnie 
załamanie rynków informatycznych w 2001 r. albo – w skali europejskiej – ban-
kructwo Rosji w 1998 r. Z historycznego punktu widzenia bardzo istotny był 
światowy kryzys naftowy i jego konsekwencje w 1973 r. Teraz nikt już się tym 
nie interesuje. 

Wiedza o tamtych zjawiskach ekonomicznych pozwoli lepiej zrozumieć 
obecne kłopoty i być może uchroni przed nieodpowiednimi reakcjami. Zaledwie 
10 lat temu rządy państw europejskich odebrały bolesną lekcję ekonomii o tym, 
jakie skutki przynosi uzależnienie gospodarcze od Rosji. Na rosyjskim krachu 
bardzo ucierpiały gospodarki większości krajów Europy. Musimy myśleć rozsąd-
nie i starać się znajdować takie rozwiązania, które będą odpowiednie dla naszej 
gospodarki. Ważna jest historia, która może ułatwić działania i wskaże, jak mamy 
postępować w dobie kryzysu. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, klu-
czowe znaczenie ma kondycja sektora fi nansowego oraz skala wpływu gospo-
darki światowej na gospodarkę polską. Ograniczenia płynności i brak zaufania 
między globalnymi bankami są widoczne również w sektorze bankowym Europy 
Środkowo-Wschodniej. Bezpośrednimi konsekwencjami są już widoczny spadek 
dostępności kredytów w polskim sektorze bankowym oraz wzrost marż kredyto-
wych. Pozyskanie kredytu przez przedsiębiorców jest dużo trudniejsze i droższe, 
ponieważ same banki mają kłopoty z pozyskaniem kapitału. Kryzys światowego 
sektora fi nansowego oraz nadchodzące spowolnienie światowej gospodarki sil-
nie wpływają na inwestorów: spadki na giełdach, duża zmienność cen aktywów 
fi nansowych. Niepewna sytuacja na rynkach fi nansowych jest wyraźnie odczu-
walna. 
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Ostatnie lata w gospodarce polskiej możemy nazwać latami obfi tości. Ko-
niunktura gospodarcza budownictwa, handlu czy usług znajdowała się na najwyż-
szym poziomie. Ludzie dużo emigrowali, zdobywali doświadczenie zawodowe, 
poznawali inną kulturę czy środowisko. Było dla nich wystarczająco dużo pracy, 
bo rynek potrzebował siły roboczej. Teraz ludzie ci muszą rezygnować z tego, 
co udało im się osiągnąć ciężką, kilkuletnią pracą. Specjaliści mówią o ciągłych 
powrotach emigrantów z Anglii czy Irlandii. Oznaczałoby to, że kapitał (język, 
nowy zawód, kontakty, doświadczenie zdobyte w nowym środowisku) mogą ła-
two zostać zaprzepaszczone z powodu przejściowych kłopotów ekonomicznych. 
Jak wiadomo, kryzysy i recesje są zjawiskami cyklicznymi, a więc i przejściowy-
mi. Jeśli nawet gospodarka światowa znajduje się w złym stanie gospodarczym, 
to przecież kiedyś z niego wyjdzie. Gospodarki różnych krajów nie oferują pracy 
pracownikom państw Unii Europejskiej, tylko zasilają się rodzimymi pracowni-
kami. Są solidarne wobec siebie. Konsekwencje kryzysu to malejąca dynamika 
produktu krajowego brutto oraz pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Rysunek 3 
obrazuje malejącą dynamikę PKB w latach 2005–2009 (I kwartał).

Rys. 3. Dynamika realna PKB wyrównanego sezonowo 
(ceny stałe przy roku odniesienia 2000) przy podstawie: 

analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100
Źródło: http://www.stat.gov.pl (czerwiec 2009).

Jak widać, kryzys ma również wpływ na PKB. Największy wzrost na-
stąpił w latach 2006–2007. Właśnie w tym okresie gospodarka znajdowała się 
w dobrej koniunkturze. Polacy również chętnie wyjeżdżali za granicę, podejmu-
jąc pracę, której było bardzo dużo. W 2008 r. można zanotować znaczny spa-
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dek, który przedstawia już początek kryzysu gospodarczego. Jednak dynamika 
w pierwszym kwartale 2009 r. wykazuje jeszcze niższy poziom. Jak pokazują 
dane Głównego Urzędu Statystycznego, zmniejszyła się koniunktura we wszyst-
kich działach gospodarki. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle, budowni-
ctwie, handlu czy usługach wykazuje zdecydowane pogorszenie w stosunku do 
roku poprzedniego4. Duże pogorszenie sytuacji fi nansowej przeżywają przedsię-
biorstwa z branży pojazdów samochodowych, zapowiadające redukcję zatrud-
nienia. Ogólnie nasza gospodarka nie jest się w dobrej kondycji, na pewno więc 
likwidacje przedsiębiorstw i redukcje miejsc pracy będą nieuniknione. 

Kryzys gospodarczy przyczynił się również do spadku emigracji zagranicz-
nych, czego konsekwencją jest wzrost bezrobocia. Więcej osób powraca z zagra-
nicy i zasila rzeszę bezrobotnych. 

Rys. 4. Poziom bezrobotnych zarejestrowanych od marca 2008  do maja 2009 r. 
(w tys.)

Źródło: „Biuletyn Statystyczny” nr 5 (619), GUS, 2009, s. 72.

Analizując dane z rysunku 4, można sformułować wniosek, że kryzys świa-
towy ma również znaczący wpływ na bezrobocie. Poziom bezrobotnych pod ko-
niec 2008 r. wykazywał wzrost w stosunku do maja 2009 r. Najwięcej bezrobot-
nych zanotowano w marcu 2009 r. – 1 759 tys. osób i w porównaniu z końcem 
lutego 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 40 tys. osób. Pewne symptomy 
ożywienia na rynku pracy pojawiły się w kwietniu i maju 2009 r., wraz z rozpo-

4 Badanie koniunktury. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach, GUS, War-
szawa, 22.06.2009.
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częciem sezonu na prace w rolnictwie, leśnictwie czy budownictwie infrastruk-
turalnym lub turystyce. Liczba bezrobotnych wynosiła w maju 1 683 tys. osób, 
a w porównaniu z kwietniem spadła o 36,5 tys. osób. 

Wszystkie statystyki pokazują, że nasza gospodarka jest w słabej kondycji, 
choć skala osłabienia koniunktury i jego skutków nadal jest w Polsce mniejsza 
niż w większości krajów europejskich. Wzrasta jednak liczba zgłoszeń zwolnień 
z przyczyn lezących po stronie zakładu pracy. Skończyła się dobra koniunktura 
w wielu działach gospodarki. Światowy kryzys wpływa na ograniczanie produk-
cji, a to przejawia się ograniczaniem zatrudnienia i przekłada się na wzrost bezro-
bocia. Coraz więcej osób traci pracę za granicą. Jak na razie, nie należy spodzie-
wać się poprawienia koniunktury na rynku pracy. Wynika to z zapowiadanej wy-
sokiej liczby zwolnień grupowych i ze spadkowej tendencji w liczbie ofert pracy 
zgłaszanych do urzędów pracy, co z kolei skutkuje coraz mniejszym odpływem 
osób bezrobotnych, w tym mniejszą liczbą osób podejmujących zatrudnienie. 

Wnioski końcowe

Bezpośrednim skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej stało się roz-
szerzenie polskiego rynku pracy. Obywatele polscy mogą bez żadnych trudności 
przemieszczać się lub osiedlać w krajach Unii. Po 1 maja 2004 r. zaobserwować 
można wzrost mobilności mieszkańców Polski. W latach 2006–2007 migracje 
miały charakter wyjazdów masowych. Polacy migrują często i na dłużej. Migra-
cje to proces dynamiczny i trudno jednoznacznie określić, czy jest on dla kraju 
dobry, czy zły, a za sprawą mediów migracje stały się codziennym tematem. Co-
raz więcej osób z wyższym wykształceniem podejmuje pracę za granicą. Istnieje 
ryzyko odpływu osób młodych i najbardziej aktywnych, a nie ma możliwości 
administracyjnego czy prawnego ograniczenia prawa do swobodnego przepływu 
obywateli. Powrót emigrantów do kraju można osiągnąć przez poprawę warun-
ków pracy i życia. Dlatego też gospodarka polska musi rozwijać się dynamicznie, 
aby tworzyć nowe i atrakcyjne miejsca pracy. Z danych statystycznych wynika, 
że Niemcy są najważniejszym krajem docelowym migrantów z Polski. Bezpo-
średnią przyczyną wyjazdów do Niemiec jest ich położenie geografi czne, ale od 
chwili, gdy Wielka Brytania, Irlandia czy Szwecja całkowicie otworzyły swoje 
rynki pracy, w krajach tych wzrosła popularność emigracji z Polski. Pojawiły 
się tam nowe i znacznie szersze możliwości dla polskich obywateli zaintereso-
wanych pracą. Teraz, w dobie kryzysu, migracje są już zdecydowanie trudniej-
sze do realizacji, nasza gospodarka nie rozwija się dynamicznie, likwidowane 
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są miejsca pracy, pozyskanie kredytu jest bardzo trudne. Nasza gospodarka jest 
w bardzo złym stanie, który może wynikać z zaniedbań naszego rządu. Na razie 
jesteśmy tylko obserwatorami, a jak rozwiążemy nasze problemy – czas pokaże. 

Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii 
Europejskiej. Ukazano sytuację na polskim rynku po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 
Praca zawiera omówienie przyczyn migracji w gospodarce polskiej. Przedstawiono skalę 
i dynamikę emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji do Niemiec 
w latach 2000–2007. Ważny jest również aspekt kryzysu gospodarczego, który wystąpił 
pod koniec 2008 r. Jego odzwierciedleniem jest malejąca dynamika produktu krajowego 
brutto i pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. 

Summary

ECONOMIC MIGRATION OF POLES IN THE AGE OF CRISIS

The aim of this article is to characterise the economic migration of Poles to other 
states of the European Union. The situation on the Polish market following the accession 
to the European Union is presented. The article discusses the causes for migration in the 
Polish economy, demonstrating the scale and dynamics of the migration of Poles, in par-
ticular the migration to Germany in 2000–2007. Special attention is given to the economic 
crisis which occurred in late 2008. This phenomenon is refl ected in the falling dynamics 
of GNP (Gross National Product) and the deteriorating situation on the job market. 
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System emerytalny w Polsce 
– zasady funkcjonowania, polityka inwestycyjna

W 2009 r. minęło 10 lat funkcjonowania nowego systemu emerytalnego 
w naszym kraju. System ten ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciw-
ników. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi zasad funkcjono-
wania tego systemu, artykuł ma stanowić podstawę do obiektywnej oceny jego 
działania, zwłaszcza w kontekście kryzysu, który zdominował rynki fi nansowe. 

System emerytalny w Polsce przed 1999 r. za priorytet uznawał interes 
ówczesnych emerytów, ignorując przy tym osoby aktywne zawodowo. Wyso-
kość składki emerytalnej bardzo szybko rosła, obciążając pracowników. Struk-
tura demografi czna kraju, w którym maleje liczba osób aktywnych zawodowo, 
a emerytów przybywa, wymagała rozwiązania, które optymalizowałoby interes 
obu tych grup społecznych, nazywanego przez współtwórcę reformy systemu 
emerytalnego – prof. Marka Górę – „równowagą międzypokoleniową”. Ma ona 
gwarantować zrównoważoną ochronę interesu obu pokoleń: pracującego i eme-
rytów. Reforma miała prowadzić do sytuacji, kiedy dług do spłacenia przez osoby 
pracujące na rzecz emerytów przestanie się powiększać, co w efekcie zatrzyma 
podwyżki składek emerytalnych oraz obniżanie emerytur. Po dziesięciu latach 
funkcjonowania systemu można stwierdzić, że założenie to zostało osiągnięte. 
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Nowy system emerytalny składa się z trzech fi larów – dwa są obowiązkowe, 
a jeden dobrowolny. Pierwszy fi lar to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który 
traktować można jako publiczne towarzystwo emerytalne. Do 1999 r. ZUS był 
jedynym biorcą składek emerytalnych. Drugi fi lar to otwarte fundusze emery-
talne (OFE), zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. Trzecim, 
dobrowolnym fi larem są indywidualne konta emerytalne (IKE). Według oceny 
prof. Marka Góry „bezpieczeństwo fi nansowe nowego systemu emerytalne-
go polega na tym, że zdywersyfi kowaliśmy ryzyka. ZUS czerpie bezpośrednio 
z realnej gospodarki, a towarzystwa emerytalne za pośrednictwem rynków 
fi nansowych. Tak czy inaczej obie części zależą od gospodarki. [...] Obie są 
praktycznie tym samym, czyli narzędziem alokacji dochodu w cyklu życia, tyle 
że realizują ten cel przy pomocy innych narzędzi”1.

Założenia, zasady tworzenia i funkcjonowania nowego systemu emerytalne-
go określa Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych. Opisuje ona również m.in. wysokość składek, jakie trafi ają 
do poszczególnych fi larów systemu emerytalnego, maksymalne progi opłat, jakie 
fundusze mogą pobierać od swoich członków; zawiera podstawowe wytyczne, 
w jaki sposób pieniądze klientów mogą być inwestowane. Dla przypomnienia, 
obowiązująca obecnie składka emerytalna ma wysokość 19,52% wynagrodzenia 
brutto, z czego 12,22% to składka, która pozostaje w ZUS i jest zapisywana na 
koncie w pierwszym fi larze. Pozostałe 7,3% ZUS przekazuje na rachunek człon-
ka OFE, czyli do drugiego fi laru. 

Otwarte fundusze emerytalne mogą lokować aktywa swoich członków tylko 
i wyłącznie w instrumentach fi nansowych wskazanych przez ustawodawcę. Są to 
przede wszystkim: 
− obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmio-
tom,

− obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwa-
rantowane,

− depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,
− akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,
− akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,

1 M. Strzelecka, Polska reforma emerytalna – czas na wnioski – wywiad z prof. Markiem Górą, 
„Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2009, nr 4.
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− obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki sa-
morządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmio-
tów,

− jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
W związku ze zróżnicowanym ryzykiem inwestowania w poszczegól-

ne kategorie lokat ustawowo określono również limity inwestycyjne, zgodnie 
z którymi inwestycje w akcje spółek nie mogą przekroczyć 40% aktywów OFE, 
w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe – 20%, a inwestycje 
w zagraniczne papiery wartościowe nie mogą być wyższe niż 5% aktywów OFE. 
Nie wprowadzono natomiast limitu inwestycji w bony skarbowe, obligacje i inne 
papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa – tu fundusze lokować 
mogą nawet 100% zarządzanych aktywów.

Regulowanie polityki inwestycyjnej OFE jest zasadne, a nawet konieczne 
z kilku powodów. Skarb Państwa jest ostatecznym gwarantem środków zgro-
madzonych na rachunkach członków OFE; w razie bankructwa któregokolwiek 
z funduszy jego członkowie nie straciliby swoich składek. W tym miejscu trzeba 
podkreślić, że bankructwo funduszu wydaje się wielce nierealne – fundusze są 
systematycznie (dwa razy w roku) rozliczane przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego z wyników swojej działalności, ocenianej m.in. jako zysk wygenerowany 
dla swoich klientów (stopa zwrotu). Pamiętać należy również, że OFE są zarzą-
dzaną prywatnie częścią publicznego systemu emerytalnego. Cel ich działania 
zdefi niować można jako zoptymalizowanie zysków, rozumiane jako maksymali-
zacja wysokości świadczenia przyszłego emeryta, przy akceptowalnym poziomie 
ryzyka ponoszonego w czasie inwestycji. Z perspektywy partnerstwa publiczno-
-prywatnego zależność jest taka, że państwo określa cele, regulacje oraz nadzo-
ruje działanie systemu, natomiast dostarczenie tych usług leży po stronie sektora 
prywatnego.

Podział składki jako podstawa bezpieczeństwa systemu

Zarówno środki gromadzone w pierwszym, jak i w drugim fi larze nie są 
wolne od ryzyka. Środki w ZUS zależą od wzrostu gospodarczego, który wpływa 
na ich stopę zwrotu; środki gromadzone na rachunkach w OFE zależą od tempa 
wzrostu PKB – jeżeli ich stopa zwrotu jest wyższa niż tempo wzrostu PKB, mó-
wić można o zyskach, a gdy stopa zwrotu środków w OFE jest niższa niż tempo 
wzrostu PKB, oceniać to można jako stratę. 
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Wprowadzenie obecnego systemu emerytalnego wiele osób traktowało jako 
zmianę gwarantującą bardzo wysoki poziom życia na emeryturze. Zapominano 
przy tym, że zgodnie z ideą tegoż systemu emerytura z drugiego fi laru zależeć 
będzie przede wszystkim od tego, jaka ilość środków trafi ła na rachunek klienta 
w OFE. Obecnie, w czasie światowego kryzysu gospodarczego, który negatyw-
nie wpływa również na aktywa klientów w OFE, powszechnym zjawiskiem staje 
się podważanie zasadności działania całego systemu. Sprawę dodatkowo potę-
gują media, pokazujące niewielkie, wyrwane z kontekstu faktów, fragmenty rze-
czywistości. O sile systemu stanowić mają jego stabilne zasady, które oczywiście 
wymagają drobnych modyfi kacji wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, ale 
dalekich od modyfi kowania struktury całego systemu. 

Trwająca dość długo hossa na giełdzie sprzyjała dobrym wynikom inwe-
stycyjnym funduszy. W latach 2001–2007 średnie ważone stopy zwrotu (poję-
cie stopy zwrotu zostanie szczegółowo omówione w dalszej części artykułu), 
wypracowywane przez OFE, osiągały wartość od 41,48% do 53,82%. Te same 
stopy zwrotu mierzone w latach 2008 i 2009 są diametralnie różne – widać tu 
tendencję malejącą już w marcu 2008 r., kiedy to trzyletnia średnia ważona stopa 
zwrotu wszystkich OFE wynosiła 31,48%. We wrześniu 2008 r. miała ona war-
tość 12,58%, a w marcu 2009 r. osiągnęła wynik ujemny na poziomie –2,93% 
(tab. 1). 

Tabela 1

Trzyletnie średnie ważone stopy zwrotu OFE

Okres Średnia ważona 
trzyletnia stopa zwrotu

wrzesień 2001 – wrzesień 2004 53,82%
marzec 2002 – marzec 2005 41,48%

wrzesień 2002 – wrzesień 2005 52,48%
marzec 2003 – marzec 2006 53,45%

wrzesień 2003 – wrzesień 2006 45,83%
marzec 2004 – marzec 2007 53,66%

wrzesień 2004 – wrzesień 2007 52,50%
marzec 2005 – marzec 2008 31,48%

wrzesień 2005 – wrzesień 2008 12,58%
marzec 2006 – marzec 2009 –2,93%

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.knf.gov.pl 
(czerwiec 2009).
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W kontekście słabych wyników inwestycyjnych w ostatnich latach poja-
wiają się liczne komentarze podważające poprawność zasad funkcjonowania 
tak skonstruowanego systemu emerytalnego. Pamiętać natomiast należy o tym, 
że obecny kryzys nie jest pierwszy w historii i na pewno nie jest też ostatni. 
Zakłada się, iż w czasie działania OFE przyszły emeryt może ponownie do-
świadczyć skutków takiego kryzysu. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że 
w okresie boomu giełdowego, kiedy stopy zwrotu ze składek były bardzo wyso-
kie, nie zwiększano proporcji składki, jaka miałaby trafi ać do OFE, choć wówczas 
mogłoby to przynieść wymierne korzyści dla członków funduszy. W obecnej sy-
tuacji na giełdzie nie ma również podstaw do wycofywania aktywów członków 
OFE do ZUS. Idea obecnego systemu emerytalnego oparta jest przede wszystkim 
na stabilnych zasadach, które w perspektywie wieloletniego oszczędzania mają 
zapewnić przyszłym emerytom wymierne korzyści.

Metody oceny działania poszczególnych OFE

W związku z faktem, że na rynku otwartych funduszy emerytalnych funk-
cjonuje 14 OFE, pojawia się pytanie, jak oceniać działanie tych funduszy, jakimi 
zależnościami kierować się powinni przyszli emeryci i czy na rynku tym można 
jednoznacznie wskazać lidera.

Do podstawowych kryteriów, jakimi możemy oceniać OFE, należą:
− stopa zwrotu,
− wartość jednostki rozrachunkowej,
− wysokość pobieranych opłat,
− dostępność,
− doświadczenie osób zarządzających aktywami,
− ryzyko inwestycyjne,
− stabilność wyników,
− liczba członków.

Stopa zwrotu OFE, to „wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości 
jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowe-
go i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowe-
go poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim 
dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. 
Miesiącem rozliczeniowym jest odpowiednio marzec i wrzesień”2. Stopę zwro-

2 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
art. 172.
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tu pojedynczego funduszu, wypracowaną w danym okresie, warto porównać ze 
średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich OFE, osiągniętą w tym samym okresie. 
Oblicza się ją jako sumę iloczynów stóp zwrotu wszystkich funduszy oraz ich 
wskaźnika przeciętnego udziału w rynku. „Wskaźnikiem przeciętnego udziału 
w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału 
w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres 36 miesięcy 
i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego 
na koniec okresu 36 miesięcy”3.

Jednostka rozrachunkowa to zapis potwierdzający prawo członka funduszu 
do udziału w majątku funduszu, w części określonej liczbą posiadanych jednostek 
rozrachunkowych. Składki otrzymane z ZUS są przed zapisaniem na rachunku 
członka przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Przeliczenia takie odbywają się 
każdego dnia roboczego w roku. W dniu pierwszego przeliczenia w każdym fun-
duszu wartość jednostki rozrachunkowej była taka sama i wynosiła 10 zł. Obec-
nie wartości te wzrosły średnio o 150% w stosunku do wartości początkowej. 

OFE pobierają od swoich klientów dwa rodzaje opłat:
− opłatę od składki,
− opłatę za zarządzanie.

Maksymalne progi wysokości tych opłat zostały dokładnie określone przez 
ustawodawcę; większość funduszy nie wprowadza tutaj elementu konkurencji, 
pobierając od klientów opłaty na maksymalnym możliwym poziomie. Widoczna 
jest natomiast zależność pomiędzy wielkością funduszu, tutaj rozumianą jako 
ilość aktywów, jakie posiada OFE, a pobieraną od klientów opłatą za zarządzanie. 
W myśl ustawy maksymalna wysokość tej opłaty jest odwrotnie proporcjonalna 
do ilości aktywów funduszu. Z punktu widzenia klienta warto zatem należeć do 
funduszu, który posiada dużą ilość aktywów. 

Dostępność funduszu rozumieć należy jako łatwość uzyskania informa-
cji, nawiązania kontaktu z jego przedstawicielem. Sprzyjają jej punkty obsługi 
klienta zlokalizowane zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejsco-
wościach, infolinia dla klientów, możliwość dostępu do swojego rachunku OFE 
przez Internet lub telefon komórkowy. Fundusze powinny również dawać klien-
towi możliwość bieżącego monitorowania wpływu składek z ZUS na rachunek 
w OFE – jest to w zasadzie najważniejszy element dostępności funduszu.

Inwestowanie tak dużym portfelem, jaki stanowią aktywa OFE, wiąże się 
z ogromną odpowiedzialnością. Liczy się tu przede wszystkim doświadczenie 
kadry odpowiedzialnej za inwestowanie powierzonych jej aktywów. Stały, rzad-

3 Tamże, art. 173.
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ko zmieniający członków zespół z jednej strony gwarantować powinien opty-
malne wyniki, gdyż doskonale zna skutki dotychczasowych inwestycji. Z drugiej 
jednak strony trzeba pamiętać, że nowe osoby w zespole to również szansa na 
nowe pomysły, rozwiązania, które do tej pory mogły się doskonale sprawdzać 
w innych podmiotach gospodarczych. Nie zmienia to faktu, iż doświadczenie ma 
tu znaczenie kluczowe.

Ryzyko inwestycyjne stanowi ocenę stopnia prawdopodobieństwa, że za-
łożony stopień zysku zostanie osiągnięty. Najbardziej ryzykowne w portfelu in-
westycyjnym OFE są akcje spółek, stąd też fundusze, które duży odsetek swoich 
aktywów inwestują w akcje, nazywane są funduszami agresywnymi. Taki sposób 
inwestycji wpływa najczęściej na niestabilne wyniki inwestycyjne, które w jed-
nych okresach notują rekordowo duże zyski, a w kolejnych – spadki. Z punktu 
widzenia klienta i jego przyszłej emerytury optymalnie byłoby, gdyby fundusz 
osiągał dobre, stabilne wyniki inwestycyjne przez cały czas oszczędzania. 

Czynnikiem opiniotwórczym może być liczba członków funduszu – duża 
liczba członków świadczy o zaufaniu do danego funduszu, jego marce i renomie. 
Ponadto duże fundusze, czyli te, które dysponują dużą liczbą klientów i aktywów, 
nie znikają z rynku, częściej mają swoje siedziby w wielu miejscach kraju, a to 
z kolei wpływa na wcześniej wspomnianą dostępność. 

Podejmując próbę wskazania najlepszego funduszu, należy wziąć pod uwa-
gę wszystkie wymienione wyżej czynniki, to, jak zmieniały się w czasie i jak 
wyglądają obecnie. Ze względu na złożoność tych pojęć trudno na rynku wyod-
rębnić jednego lidera, nie mniej jednak pojawia się kilku mocnych faworytów, 
a od preferencji klientów zależeć powinno, którego wybiorą.

Działania podejmowane przez OFE w czasie kryzysu 
– zmiany w portfelu inwestycyjnym

Jak wynika z wcześniej przedstawionych stóp zwrotu, pierwszy wyraź-
ny spadek trzyletnich stóp zwrotu wystąpił w okresie od marca 2005 do marca 
2008 r. Od tego momentu w każdym okresie rozliczeniowym wyniki były niż-
sze, zależały bezpośrednio od sytuacji gospodarczej kraju oraz świata i stanowią 
odzwierciedlenie światowego kryzysu. Sytuacja ta wymusza na zarządzających 
funduszami wprowadzenie zmian z portfelach inwestycyjnych. 

Z danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że 
począwszy od 2008 r., fundusze zaczęły zmniejszać udział akcji spółek noto-
wanych na regulowanym rynku giełdowym. Tabela 2 przedstawia udział akcji 
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w portfelu inwestycyjnym OFE w wybranych kwartałach w latach 2004–2009. 
Obecnie stanowią one średnio 20% portfela inwestycyjnego, czyli prawie o po-
łowę mniej niż w trzecim kwartale 2007 r. Wycofywanie się z akcji jest dla fun-
duszy sposobem doraźnego radzenia sobie z kryzysem – eliminowane są instru-
menty najbardziej na kryzys wrażliwe. Z drugiej jednak strony nie jest to zasada, 
gdyż – dla przykładu – najmniejszy pod względem posiadanych aktywów OFE 
Polsat, jako najbardziej agresywny fundusz, inwestuje ok. 38% swoich aktywów 
w akcje. Polsatowi takie rozwiązanie sprzyja i chociaż w 2008 r. odnotował on 
bardzo duże straty, obecnie odrabia je z nawiązką. To jedna z wcześniej wspo-
mnianych sytuacji, kiedy agresywny fundusz szybko traci i równie szybko te 
straty odrabia. 

Tabela 2 

Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w portfelu 
inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych (w %)

Otwarty fundusz emerytalny 3 Q 
2004

3 Q 
2005

3 Q 
2006

3 Q 
2007

1 Q 
2008

2 Q 
2008

3 Q 
2008

4 Q 
2008

1 Q 
2009

AEGON OFE 27 31 32 35 30 26 26 22 20 
AIG OFE 28 26 32 34 32 28 25 22 22 
Allianz Polska OFE 33 29 30 35 29 26 22 19 18 
AXA OFE 31 32 32 34 30 27 25 20 19 
Bankowy OFE 35 31 32 32 28 26 22 19 19 
AVIVA Commercial Union OFE 34 30 31 36 31 28 24 20 19 
Generali OFE 30 31 30 31 30 26 24 22 22 
ING OFE 31 33 33 33 34 30 26 22 21 
Nordea OFE 33 32 33 37 31 28 25 22 20 
OFE Pocztylion 34 32 36 32 29 28 24 22 22 
OFE Polsat 30 32 30 33 38 38 22 38 38 
OFE PZU „Złota Jesień” 32 34 39 37 34 30 39 23 22 
OFE WARTA 31 34 33 37 31 27 25 22 21 
Pekao OFE 33 33 33 32 30 28 24 20 19 
Średnia 32 31 32 36 32 29 25 21 20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.knf.gov.pl (czerwiec 2009).

Pierwsze dziesięciolecie działania nowego systemu emerytalnego daje pod-
stawę do oceny jego sposobu funkcjonowania zarówno w warunkach sprzyjają-
cych, jak i skrajnie odwrotnych. Obecny okres to czas na wyciągnięcie wniosków 
na przyszłość. Kryzys przypomniał nam, że giełda to nie tylko zyski, ale też ry-
zyko; pokazał, jak szybko wieloletnie zyski mogą zostać wyzerowane. Kolejne 
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10 lat pokaże, jak system radzi sobie w warunkach różnorodnych, jak wpływa 
na poziom życia przyszłych emerytów.

Streszczenie

Referat traktuje o systemie emerytalnym obowiązującym w Polsce od 1999 r. 
Przypomniano podstawowe elementy systemu, zaprezentowano jego wady i zalety, 
najważniejsze czynniki wpływające na wysokość emerytury z drugiego fi laru. Praca jest 
próbą pokazania, w jaki sposób kryzys ekonomiczny wpływa na funkcjonowanie sys-
temu i zawiera analizę wyników inwestycyjnych funduszy oraz zmian w ich strukturach 
inwestycyjnych, które wprowadzono w czasie kryzysu.

Summary

PENSION SYSTEM IN POLAND IN THE FACE OF ECONOMIC CRISIS

Paper treats of the pension system in force in Poland since 1999. It has been pointed 
out the fundamental elements of the system, shows its advantages and disadvantages, 
the most important factors affecting the amount of the pension from the second pillar. 
The work is an attempt to demonstrate how the economic crisis infl uence on functioning 
of the system, analyzes the investment performance of funds and changes in their invest-
ment structures, which were introduced during the crisis.





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 569 2009EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43

* Agnieszka Opałka – mgr, Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Finansów, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.

AGNIESZKA OPAŁKA*

PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKIE 
W CZASACH KRYZYSU

Wstęp

Kryzys gospodarczy stał się faktem. Swym zasięgiem objął niemal cały 
świat. Jego skutki w pierwszej kolejności odczuł sektor bankowy – na gruncie 
bankowości amerykańskiej należy doszukiwać się jego źródła. Brak zaufania 
w systemie fi nansowym szybko odczuły banki w innych krajach świata. Natych-
miast zmieniły politykę kredytową w stosunku do swych klientów, zarówno in-
dywidualnych, jak i instytucjonalnych, zaostrzając warunki udzielania kredytów. 
Przedsiębiorstwa zaczęły borykać się z problemami pozyskiwania źródeł fi nan-
sowania działalności, a w konsekwencji z kondycją fi nansową w aspekcie wypła-
calności, płynności czy rentowności. Pogorszyły się warunki materialne gospo-
darstw domowych. Trudności w fi rmach – czyli zakładach pracy – szybko odbiły 
się na płacach pracowników. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w oszczędnym 
wydawaniu domowych pieniędzy. Zmniejszył się więc w konsekwencji popyt, 
zwłaszcza na dobra luksusowe. Przedsiębiorcy każdej prawie branży odczuli 
brak zainteresowania swoimi towarami. 

Oczywiście, skutki wyhamowania gospodarczego – obecne także w Polsce 
– dotykają różne branże z różnym nasileniem. Brak jest szczegółowych analiz 
i raportów o stanie polskich przedsiębiorstw w tych trudnych czasach. Pewne 
niepokojące symptomy recesji można jednak obserwować już w 2008 r. 
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Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych badań nad kondycją sektora 
polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem wybranych sekcji w dobie spowol-
nienia gospodarczego oraz porównanie tych wyników z latami wysokiego wzro-
stu gospodarczego w Polsce. 

Koniunktura gospodarcza na początku 2009 roku

Klimat koniunktury oceniany jest obecnie jako pesymistyczny. W pierw-
szym kwartale 2009 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sek-
tora przedsiębiorstw. Dalszego jej pogorszenia fi rmy oczekują również w drugim 
kwartale, choć skala spadku może być już słabsza i inna w różnych branżach.

Głównym źródłem problemów przedsiębiorstw w tym okresie był niski po-
pyt, zwłaszcza wśród eksporterów z wysokim udziałem eksportu w przychodach 
(sekcja budownictwo). Niski popyt przekłada się na spadek aktywności inwe-
stycyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Odsetek nowo planowanych inwestycji 
na drugi kwartał 2009 r. spadł do najniższego poziomu od 2001 r. Coraz wię-
cej przedsiębiorstw zamierza ograniczyć inwestycje będące w fazie realizacji 
lub całkowicie zrezygnować z ich dokończenia. Pogorszenie klimatu inwesty-
cyjnego wynika głównie z pesymistycznych ocen odnośnie do bieżącej i przy-
szłej koniunktury. Dodatkowo spadek ten pogłębiają zwiększone problemy z po-
zyskiwaniem fi nansowania od banków. W pierwszym kwartale 2009 r. dostępność 
kredytu bankowego wyraźnie się pogorszyła. Wśród przyczyn odmowy udziele-
nia kredytu fi rmy wymieniają w pierwszej kolejności czynniki niezależne od ich 
sytuacji; w drugiej kolejności odmowa kredytu wynikała z braku zdolności kre-
dytowej, a następnie – odpowiednich zabezpieczeń. Wskutek spadku aktywności 
inwestycyjnej i wzrostu trudności w pozyskiwaniu fi nansowania zewnętrznego 
spada również produkcja, co przekłada się na plany redukcji zatrudnienia. Wraz 
z pogarszającą się koniunkturą, w tym zwłaszcza słabnącym popytem, maleje od-
setek przedsiębiorstw zamierzających podnieść ceny na oferowane przez siebie 
produkty i usługi, a rośnie odsetek fi rm gotowych ceny obniżyć. Jest to z jednej 
strony efektem spodziewanej obniżki dynamiki cen surowców i materiałów wy-
korzystywanych do produkcji, z drugiej zaś próbą poprawy własnej pozycji kon-
kurencyjnej. Plany redukcji cen zgłaszają zarówno eksporterzy – do czego może 
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zachęcać deprecjacja złotego, jak i przedsiębiorstwa oferujące swoje produkty 
wyłącznie na rynku krajowym1.

Początek roku 2009 to zdecydowanie złe warunki dla rozwoju polskich 
przedsiębiorstw. Perspektywy także nie napawają optymizmem. Pierwsze oznaki 
spowolnienia gospodarczego widoczne były już w 2008 r. Zwłaszcza niektóre 
aspekty funkcjonowania fi rm potwierdziły tę sytuację. 

Poniżej przedstawiono krótką analizę kondycji sektora polskich fi rm z wy-
branych branż w latach 2005–2008 pod względem kilku ważnych kategorii. 

Wybrane elementy oceny sytuacji polskich fi rm

Do zbadania sytuacji polskich przedsiębiorstw pod kątem oddziaływania 
na nie kryzysu gospodarczego w kraju i na świecie wybrano fi rmy należące do 
następujących sekcji:
− przetwórstwo przemysłowe,
− budownictwo,
− handel i naprawy,
− transport, gospodarka magazynowa i łączność,
− obsługa nieruchomości i fi rm.

Branże te wydają się najbardziej podatne na pogarszające się warunki 
gospodarcze. 

Pierwsza z nich obejmuje przecież przetwarzanie, wytwarzanie czy produk-
cję wszystkich wyrobów codziennego użytku (m.in. artykuły spożywcze, wyroby 
tytoniowe, odzież, obuwie, leki, komputery, pojazdy, meble). Produkty fi rm nale-
żących do tej właśnie branży odzwierciedlają konsumpcję. 

Budownictwo to najdynamiczniej rozwijająca się sekcja w ostatnich latach 
w Polsce – ale również ta, która najszybciej i najmocniej odczuła skutki kryzysu 
kredytów subprime w USA. Firmy tej branży realizują przede wszystkim projek-
ty budowlane, wykonują roboty budowlane związane ze wznoszeniem budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych, z budową dróg, budową rurociągów, linii 
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, a także roboty wykończeniowe. 

Sekcja handel i naprawy obejmuje fi rmy prowadzące szeroko rozumianą 
sprzedaż hurtową i detaliczną, w tym także sprzedaż pojazdów samochodowych 
oraz ich naprawę. Sytuacja tych przedsiębiorstw obrazuje popyt zgłaszany przez 
sferę realną. 

1 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu ko-
niunktury w I kw. 2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009, Narodowy Bank Polski, Instytut 
Ekonomiczny, kwiecień 2009, s. 5–8.
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Kolejna sekcja uwzględniona w pracy to transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność. Firmy tej branży zajmują się transportem drogowym, kolejowym, 
morskim, wodnym śródlądowym, lotniczym. 

Ostatnia wybrana sekcja obejmuje działalność związaną z obsługą rynku 
nieruchomości (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem 
i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, obsługa rynku nie-
ruchomości wykonywana na zlecenie). 

a) Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów należących do tych sekcji w latach 2005–
2008, obserwuje się przyrost liczby nowych fi rm (tab. 1). 

Tabela 1

Liczba podmiotów w wybranych sekcjach w latach 2005–2008

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008
Ogółem 15 588 15 906 16 531 17 527
Przetwórstwo przemysłowe 7 493 7 615 7 822 8 136
Budownictwo 1 411 1 442 1 565 1 683
Handel i naprawy 2 904 3 017 3 121 3 376
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 812 822 844 920
Obsługa nieruchomości i fi rm 1 521 1 547 1 629 1 767

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W badanych latach rośnie liczba podmiotów – ogółem z 15 588 w 2005 r. 
do 17 527 w 2008 r. W wybranych branżach z roku na rok przybywa nowych 
fi rm. We wszystkich branżach, oprócz budownictwa, tempo wzrostu jest wyższe 
z roku na rok. W branży budowlanej zaś w 2007 r. liczba podmiotów zwiększyła 
się o 8,53% w stosunku do roku 2006. Jednak już w roku 2008 przyrost ten wy-
niósł 7,54% w porównaniu z rokiem poprzednim. Budownictwo jest tą sekcją, 
w której pogarszającą się sytuację widać najprędzej. 

b) Potwierdzić to może również analiza przychodów ogółem wybranych sekcji, 
co pokazano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Przychody ogółem w wybranych sekcjach w latach 2005–2008

Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008

w mln zł
Ogółem 1 314 630,8 1 497 784,6 1 716 629,9 1 905 751,8
Przetwórstwo przemysłowe 566 435,9 649 195,4 748 796,3 797 287,2
Budownictwo 52 006,5 63 061,9 82 330,7 94 858,2
Handel i naprawy 371 952,6 431 280,7 499 359,8 563 629,5
Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność 96 722,1 106 288,8 115 990,7 125 652,1
Obsługa nieruchomości i fi rm 52 835,6 58 491,5 72 354,6 86 112,1

Źródło: jak w tab. 1.

Zarówno przychody ogółem wszystkich fi rm, jak i badanych branż wykazu-
ją tendencję rosnącą. Tempo wzrostu jest jednak coraz mniejsze. Zdecydowanie 
wyższe przychody w porównaniu z latami ubiegłymi przedsiębiorstwa odnoto-
wały w latach 2006 i 2007. Z kolei w roku 2008 dynamika wzrostu przychodów 
w stosunku do roku 2007 była słabsza. Najbardziej zmniejszyła się dynamika 
w sekcji budownictwo. W roku 2007 przychody wzrosły tam w porównaniu 
z rokiem 2006 o 30,56%, natomiast w 2008 r. o 15,22% w porównaniu z 2007 r. 
Niższe tempo wzrostu zanotowały także sekcje: przetwórstwo przemysłowe oraz 
obsługa nieruchomości i fi rm. 

c) Osiągane przychody ogółem odzwierciedliły się w osiąganych wynikach netto 
badanych fi rm. W tabelach 3 i 4 pokazano, ile fi rm osiągnęło w latach 2005–
2008 zysk netto, a ile stratę netto.

Tabela 3

Liczba fi rm z osiągniętym zyskiem netto w wybranych sekcjach w latach 2005–2008

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008
Ogółem 11 844 12 685 13 651 13 450
Przetwórstwo przemysłowe 5 702 6 025 6 382 5 904
Budownictwo 1 174 1 263 1 388 1 491
Handel i naprawy 2 282 2 520 2 724 2 786
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 496 582 610 567
Obsługa nieruchomości i fi rm 1 035 1 086 1 277 1 382

Źródło: jak w tab. 1.
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Tabela 4

Liczba fi rm z osiągniętą stratą netto w wybranych sekcjach w latach 2005–2008

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008
Ogółem 3 456 2 941 2 719 3 961
Przetwórstwo przemysłowe 1 777 1 568 1 418 2 213
Budownictwo 234 178 176 188
Handel i naprawy 615 492 389 583
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 315 238 234 351
Obsługa nieruchomości i fi rm 224 213 225 306

Źródło: jak w tab. 1.

W latach 2005–2007 z roku na rok rosła liczba jednostek z zyskiem netto, 
a malała liczba jednostek ze stratą netto. Rok 2008 był przełomowy – liczba fi rm 
z osiągniętym zyskiem netto zmalała najbardziej w sekcji przetwórstwo przemy-
słowe (o 478 fi rm w porównaniu z rokiem 2007), przy jednoczesnym wzroście 
liczby fi rm ze stratą netto (o 795). Jeśli chodzi o sekcje: budownictwo, handel 
i naprawy oraz obsługa nieruchomości i fi rm, to w 2008 r. rosła liczba jednostek 
zarówno z zyskiem netto, jak i ze stratą netto. 

d) Kryzys gospodarczy uderzył w przedsiębiorstwa eksportowe. Przychody ze 
sprzedaży na eksport przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5

Przychody ze sprzedaży na eksport w wybranych sekcjach w latach 2005–2008

Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008

w mln zł
Ogółem 230 938,5 288 835,5 335 413,6 348 468,7
Przetwórstwo przemysłowe 188 228,9 231 256,2 270 129,0 283 475,1
Budownictwo 2 708,2 3 550,9 4 848,9 4 316,3
Handel i naprawy 19 085,0 25 405,8 29 296,9 29 960,0
Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność 9 957,5 11 027,6 13 889,0 12 978,3

Obsługa  nieruchomości i fi rm 3 703,0 4 899,2 6 567,9 8 112,2

Źródło: jak w tab. 1.

Największe przychody ze sprzedaży na eksport w latach 2005–2008 osią-
gały fi rmy należące do sekcji przetwórstwo przemysłowe, a najmniejsze – przed-
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siębiorstwa z branży budowlanej. Tendencję rosnącą wykazują przychody ze 
sprzedaży na eksport w takich branżach, jak przetwórstwo przemysłowe, handel 
i naprawy oraz obsługa nieruchomości i fi rm. Natomiast w branżach: budow-
nictwo oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność przychody te rosły 
w latach 2005–2007, ale już w roku 2008 zmalały odpowiednio o 10,98% 
i 6,56% w porównaniu z rokiem poprzednim.

e) Uzupełnieniem rozważań nad kondycją polskich przedsiębiorstw będzie ana-
liza kształtowania się dynamiki wybranych pozycji bilansów wybranych sek-
cji, co pokazano w tabeli 6.

Zarówno zapasy, należności krótkoterminowe, jak i zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług rosły w badanych latach z roku na rok. Analizując kształtowanie 
się zapasów, można stwierdzić, że najmniejsze tempo wzrostu w stosunku do 
roku 2007 było w 2008 r. we wszystkich badanych sekcjach. Dynamika wzrostu 
najsłabsza była w sekcji budownictwo. W roku 2007 zapasy wzrosły w porówna-
niu z rokiem 2006 o 55,31%, gdy tymczasem w roku 2008 wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego wyniósł 16,03%. Mniejsze przyrosty zapasów oznaczały do-
brą sytuację polskich fi rm, które są rentowne, rozwijają się i osiągają przychody. 
Taka też sytuacja jeszcze w latach 2007–2008 panowała w branży budowlanej. 
Pierwsze pogorszenie przyszło z końcem roku 2008. 

Tabela 6

Dynamika wybranych pozycji bilansów wybranych sekcjach (w %)

Wyszczególnienie Zapasy Należności 
krótkoterminowe

Zobowiązania 
z tytułu dostaw 

i usług
06/05 07/06 08/07 06/05 07/06 08/07 06/05 07/06 08/07

Ogółem 14,00 23,03 10,47 13,26 13,25 8,71 44,81 12,24 10,64
Przetwórstwo 
przemysłowe 10,15 20,77   4,77 15,68 10,55 5,57 48,91 14,85 2,52

Budownictwo 45,65 55,31 16,03 21,75 18,49 22,74 30,58 12,58 19,71

Handel i naprawy 16,67 25,39 11,06 18,26 16,34 7,05 50,42 9,64 17,75

Transport, gospo-
darka magazynowa 
i łączność

18,00 21,67 10,26 2,49 14,60 4,28 45,96 12,20 0,42

Obsługa nierucho-
mości i fi rm 25,49 77,52 62,55 0,89 16,93 12,25 32,24 19,87 20,00

Źródło: jak w tab. 1.

Obserwując dynamikę należności krótkoterminowych oraz zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług, również widać, że sytuacja w analizowanych latach była 
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dobra. Należności krótkoterminowe, przede wszystkim z tytułu kredytów kupie-
ckich udzielonych przez polskie fi rmy swoim kontrahentom, rosły coraz wolniej. 
Natomiast odroczone polskim przedsiębiorstwom terminy płatności również były 
coraz mniejsze. Dlatego zobowiązania z tego tytułu przyrastały wolniej. W la-
tach 2005–2008 przedsiębiorstwa fi nansowały się zyskami oraz kredytami długo- 
i krótkoterminowymi, które jeszcze tym okresie były dostępne. 

I co dalej z polską gospodarką...?

Zdaniem prof. Jerzego Osiatyńskiego kryzys gospodarczy ma przede 
wszystkim charakter fi nansowy. Chociaż zaczął się on w USA, to zdecydowanie 
mniej wpływa na kraje rozwinięte, a silniej na kraje o płytkim rynku fi nansowym, 
takie jak Polska. Na tych rynkach dominują inwestorzy zagraniczni, wpływający 
znacząco na kursy akcji papierów wartościowych, stąd kryzys dotyczy głównie 
nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, nienależących jeszcze do stre-
fy euro, w których zwykle mamy do czynienia z wysokimi stopami procentowy-
mi. Dla zachowania płynności na rynku amerykańskim, gdzie kryzys powstał, 
inwestorzy zagraniczni, głównie amerykańscy, wycofują swoje środki z tych 
nowych rynków, co wpływa depresyjnie na ich gospodarki. Odczuwalne skutki 
kryzysu ekonomicznego za oceanem są jednym z rachunków, które trzeba płacić 
w związku z globalizacją rynku.

Czeka nas pogorszenie koniunktury – to już pewne. Najbardziej zaś ucier-
pią branża transportowa, przemysł przetwórczy i... gospodarstwa domowe – czy-
li my wszyscy – twierdzi Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej 
Handlowej (IRG SGH)2. 

Badania instytutu pokazują, że gospodarka Polski znajduje się w fazie spo-
wolnienia. Wartość barometru IRG SGH na początku drugiego kwartału 2009 r. 
wynosi – 24,9 pkt i jest o około trzech punktów wyższa niż na początku pierw-
szego kwartału tegoż roku. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku 
wartość barometru jest niższa o ponad 30 pkt. Największy wpływ na spadek 
wartości barometru w skali roku miało pogorszenie koniunktury w przemyśle 
przetwórczym i kondycji gospodarstw domowych. Pogorszenie koniunktury 
w pozostałych sektorach: bankowym, transporcie, budownictwa, rolnictwa i han-
dlu – miało mniejszy wpływ na zmianę wartości barometru. Wzrost wartości ba-
rometru w drugim kwartale jest zmianą typową, gospodarka w tym okresie wcho-

2 Barometr koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej – bada-
nia przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Adamowicz i dr Joannę Klimkowską. 
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dzi bowiem w fazę sezonowego ożywienia. W roku 2009 wzrost wartości baro-
metru był o jeden punkt wyższy niż przed rokiem. Oznaki ożywienia najbardziej 
widoczne są w przemyśle przetwórczym. Przyrosty wartości wskaźnika koniunk-
tury w przemyśle z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Oznaki sezonowego 
ożywienia koniunktury pojawiły się także w handlu. W pozostałych sektorach nie 
odnotowano jeszcze przyrostów wartości wskaźników koniunktury, wyraźne jest 
jednak zahamowanie tendencji spadkowych. Badane przedsiębiorstwa formułują 
dość optymistyczne oceny na najbliższą przyszłość. Należy zatem oczekiwać, iż 
przełożą się one na poprawę koniunktury także w tych sektorach. Ekonomiści 
z IRG SGH przewidują zatem dalszą poprawę koniunktury, zwłaszcza w przemy-
śle przetwórczym i budownictwie.

Kryzys fi nansowy od dawna nie schodzi z pierwszych stron gazet i głów-
nych programów telewizji. Stał się najważniejszym tematem rozmów w pracy, 
z sąsiadami i znajomymi. Powoli zaczynają odczuwać go chętni na kredyty hipo-
teczne. Wzrosła cena pieniądza, bo banki sobie nie ufają i niechętnie sobie poży-
czają. W efekcie idą w górę stawki WIBOR i LIBOR, będące drugim – obok mar-
ży – składnikiem oprocentowania. Ponadto banki zmniejszają wysokość kredytu 
w stosunku do wartości nieruchomości. Jeszcze rok temu bez problemu można 
było dostać kredyt nawet o 20% przekraczający wartość nieruchomości; teraz 
– już nie. Na rynku międzybankowym coraz trudniej o pieniądze, banki szukają 
ich zatem w kieszeniach swoich klientów. Starają się pozyskać depozyty na coraz 
wyższy procent. Ekonomiści nie boją się kryzysu w naszym sektorze bankowym, 
ale wskazują, że z powodu spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego kło-
poty mogą mieć nasze fi rmy, które stawiają na eksport. Szczególnie duże znacze-
nie będzie miała sytuacja w Niemczech, które są naszym największym partnerem 
handlowym3. 

Jeszcze w latach 2005–2008 polskie fi rmy nie miały widocznych kłopo-
tów fi nansowych. Rosły przychody, choć tempo wzrostu było coraz mniejsze. 
Zwiększała się liczba przedsiębiorstw z osiągniętym zyskiem netto, ale także 
przybywało fi rm ze stratą netto – zwłaszcza w 2008 r., bo właśnie pod koniec 
tego roku fi rmy zaczęły odczuwać coraz gorszą sytuację na rynku. Rosła kon-
kurencja, malał popyt, zwiększały się koszty zatrudnienia pracowników oraz 
wysokość oprocentowania kredytów. Te wszystkie czynniki stały się barierą 
trudną do pokonania, zwłaszcza dla fi rm bardzo małych i młodych oraz dużych. 
Lepiej radziły sobie fi rmy średnie. Trudności w uzyskaniu kredytów stały się 
w wielu przedsiębiorstwach powodem wstrzymania inwestycji, pojawiły się za-

3 Kogo w Polsce dotknie kryzys giełdowy?, „Gazeta Wyborcza”, 1.10.2008. 
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tory płatnicze. Sytuacja zarówno w światowej, jak i polskiej gospodarce zmienia 
się dynamicznie. Nie sposób przewidzieć, co się stanie w najbliższych miesią-
cach. Jednak i przedsiębiorcy, i gospodarstwa domowe, i ekonomiści są optymi-
stycznie nastawieni do przyszłości.  

Streszczenie

Kryzys gospodarczy, mimo iż dotknął najpierw instytucje fi nansowe (jego źródła 
należy upatrywać w działalności banków amerykańskich) oraz rynki kapitałowe 
– niewątpliwie oddziałuje niekorzystnie również na funkcjonowanie sfery realnej. 
W Polsce jego skutki odczuwają gospodarstwa domowe. Pogorszyła się także sytuacja 
fi nansowa polskich przedsiębiorstw. Zagrożone są zwłaszcza niektóre branże gospodarki, 
takie jak handel, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo, które jeszcze nie tak 
dawno przeżywało rozkwit. Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw permanentnie 
ograniczają takie czynniki, jak konkurencja, niedostateczny popyt, koszty zatrudnienia 
pracowników oraz wysokość oprocentowania kredytów. 

Summary

POLISH ENTERPRISES IN TIMES OF CRISIS

Although the economic crisis affected fi nancial institutions (its sources must be found 
in the activities of U.S. banks) and capital markets – undoubtedly impact adversely on the 
functioning of the real sphere, too. The effects of the crisis are felt in Polish households. 
The fi nancial situation of Polish companies has deteriorated. At risk are particularly certain 
economic sectors such as trade, manufacturing, construction, which have recently experi-
enced their bloom. Opportunities to improve the situation of the company are constantly 
limited by such factors as competition, insuffi cient demand, the costs of employment 
new staff and the amount of credit interest rates.
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KRYZYS – GLOBALNE PRZYCZYNY
A MOŻLIWE POLSKIE ROZWIĄZANIA 

NA TLE DZIAŁAŃ GOSPODAREK INNYCH KRAJÓW

W dobie globalnego kryzysu, aby uniknąć w przyszłości niekorzystnej ko-
niunktury, należy zadać pytanie, co było przyczyną zaistniałej sytuacji. Jakie kro-
ki należy podjąć i poddać ocenie: czy brak nadzoru państwa nad gospodarką, czy 
interwencje rządu i dotacje mogą przezwyciężyć obecny kryzys? 

Należy wyjść od trendów i zmian w gospodarce, gdzie odnotowany ostatnio 
silny wzrost wymagał ochłodzenia, lecz naturalny spadek nastąpił w skali więk-
szej, niż przewidywano. Do tego spadku przyczyniło się wiele błędnych decyzji, 
„bańki spekulacyjne” oraz zła polityka rządów. Za główną przyczynę kryzysu 
za oceanem obwinia się rynek kredytów hipotecznych subprime1, udzielanych 
osobom o słabszej historii kredytowej (ratingu)2. W efekcie 69% Amerykanów 
posiadało domy3. Rząd amerykański się zadłużał, a cały świat kupował papiery 

* Grzegorz Pawłowski – mgr, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uni-
wersytet Szczeciński.

1 Subprime loan – kredyt bankowy, którego oprocentowanie jest wyższe niż przy standardo-
wym kredycie. Jego specyfi ka polega na tym, że jest udzielany temu kredytobiorcy, który ma złą 
„historię kredytu” (np. niespłacanie na czas kredytów). Rozpowszechniony jest w szczególności 
w Stanach Zjednoczonych. Kredyty subprime cechują się dużym stopniem ryzyka zarówno dla 
banku, jak i dla kredytobiorcy.

2 Rating – niezależna ocena ryzyka kredytowego, dokonywana przez wyspecjalizowane agen-
cje ratingowe, takie jak Moody’s, Standard&Poor’s oraz Fitch Ratings w stosunku do podmiotu 
zaciągającego dług.

3 http://www.ft.com (21.05.2009).
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skarbowe. Obniżano stopy procentowe, co wpłynęło na relatywnie niską wartość 
pieniądza, a w rezultacie spowodowało wzrost sprzedaży. Wzrastał także dług 
publiczny, co miało negatywny wpływ na bilans handlu zagranicznego, który był 
coraz gorszy, Ameryka zaś systematycznie pozbywała się przemysłu, eksportując 
go do Azji, łącznie z miejscami pracy. Z amerykańskich rynków kryzys szybko 
rozprzestrzeniał się na światowe rynki fi nansowe, a następnie zaatakował sferę 
realnej gospodarki. 

W Polsce bezpośrednią przyczyną nadchodzącego kryzysu był niski kurs 
złotego, brak obniżek podatków (np. VAT) oraz niekorzystna sytuacja rynku fi nan-
sowego. Czołówkę banków polskich stanowią bowiem banki-córki, stanowiące 
własność głównie europejskich, dużych grup fi nansowych. Zachodnie banki wy-
cofują kapitał z polskich banków, by wypełnić u siebie braki fi nansowe, powstałe 
w wyniku poniesionych strat, a także ograniczają linie kredytowe swoim spół-
kom zależnym. Przedsiębiorstwa, bazując na kredytach, utrzymywały płynność 
fi nansową, z czym pojawiły się znaczne problemy w dobie recesji. Uogólniając, 
należy stwierdzić, iż źródłem obecnego kryzysu jest nadmierne zadłużenie się 
sektora prywatnego i konsumentów indywidualnych, które zostało wzmocnione 
słabościami systemu bankowego, brakiem skutecznego nadzoru nad rynkami fi -
nansowymi oraz błędną polityką państwa (regulacje prawne). Trzeba podkreślić, 
że ostatnia dekada w światowej gospodarce to okres globalnej nierównowagi. 
Wiele rozwiniętych gospodarek więcej konsumowało, niż wytwarzało. W wielu 
z nich defi cyt na rachunkach obrotów bieżących bilansu płatniczego wzrósł do 
poziomu ok. 6–12% PKB. W miarę wzrostu popytu i spadku stóp krajowych 
oszczędności wzrastał import oszczędności, które tę konsumpcję fi nansowały. 
Z upływem czasu wiele gospodarek uzależniło się od fi nansowania zewnętrznego. 
Instytucje zajęły się opłacalnymi operacjami redystrybucji importowanych środ-
ków z zagranicy do krajowych kredytobiorców. Nadmiar tych środków powo-
dował spadek ceny kredytów i uczynił je łatwo dostępnymi. Towarzyszące temu 
procesowi działania bankowe powiększały te sumy. Na bazie importu i sekury-
zacji długu w latach 1980–2008 sama gospodarka amerykańska wygenerowała 
ok. 6 bln USD kredytu ekstra. Doprowadziło to do wzrostu zadłużenia gospo-
darstw domowych w sektorze bankowym ze 100% do 173% PKB4. W obecnej 
sytuacji mechanizm ten nie powinien się powtórzyć, gdyż:
− spadnie poziom eksportu oszczędności z krajów rozwijających się, ponieważ 

ich gospodarki są także w kryzysie;

4 http://www.globaleconomy.pl (23.05.2009).
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− wiele wskazuje na fakt, że banki są zmuszone do powrotu do zasad klasycznej 
bankowości, zwiększając relację kapitałów własnych do aktywów, a poprawa 
tych bilansów bankowych dokonywać się musi na drodze ograniczenia akcji 
kredytowej. 

Oznacza to, że w fazie kryzysowej należy się liczyć ze spadkiem dostęp-
ności kredytu dla realnej gospodarki, co na pewno odbije się na poziomie rece-
sji. Przybliżając tło i zależności, jakie występują na rynku, należy podkreślić, że 
poważne problemy będą przeżywać te kraje, które w ostatnich latach uzależniły 
się od zagranicznego fi nansowania, np. Polska i inne kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej. Szacuje się, że napływ kapitału na rynki wschodzące zmniejszył 
się w stosunku do 2007 r. o blisko 80% i nie przekroczy w 2009 r. łącznie kwoty 
165 mld USD5. Elementem, który niewątpliwie wpłynie na gospodarkę tej części 
Europy, w której leży Polska, spadek zaufania do gospodarek tych krajów i silne 
osłabienie lokalnych walut, czego konsekwencją jest wzrost ryzyka niewypłacal-
ności i wzrost kosztów fi nansowania zewnętrznego. 

Głównym wyznacznikiem kondycji gospodarki danego kraju jest PKB (pro-
dukt krajowy brutto), którego wartość zależy od stopy konsumpcji. Aby przeciw-
działać niskiemu PKB, należy pobudzać popyt, stopy inwestycji oraz handel za-
graniczny. Polska powinna stwarzać jak najlepsze warunki dla inwestycji zagra-
nicznych, np. poprzez rozbudowę specjalnych stref ekonomicznych. Działania 
powinny odbywać się w kierunku inwestycji prywatnych, poprzez pobudzanie 
siły nabywczej obywateli. Prognoza zakłada, że wzrost PKB wyniesie w 2009 r. 
ok. 1%. Pomimo spowolnienia konsumpcji gospodarstw domowych odnotowu-
jemy rosnące wydatki na leki, kosmetyki, obuwie czy usługi, dlatego szacuje się 
wzrost konsumpcji w całym 2009 r. na poziomie ok. 2%. Jeśli handel zagraniczny 
będzie na niewielkim minusie, to dzięki dwuprocentowemu wzrostowi konsump-
cji osiągniemy PKB na poziomie ok. 1%6. Następną kwestią są podatki. Korzyst-
nym posunięciem byłoby ich obniżenie, jak miało to miejsce w styczniu 2009 r., 
gdy obniżono podatek dochodowy od osób fi zycznych, co wpłynęło na możli-
wość przeznaczenia większej kwoty na konsumpcję. Polityka rządu powinna być 
nakierowana na bardziej radykalne decyzje, gdyż nawet mały spadek podatków, 
np. VAT, pozwoli „złapać oddech” polskim przedsiębiorcom, którzy są motorem 
napędowym gospodarki. Kraje o niskich podatkach charakteryzują się większym 
tempem wzrostu gospodarczego, np. Hongkong w momencie, gdy stopa fi skali-
zmu wynosiła 22%, odnotował wzrost o 5,7%, natomiast w USA: podatki w wy-

5 Tamże (25.05.2009).
6 http://www.mf.gov.pl (25.05.2009).
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sokości 45% – wzrost o 1,1%, w Iranie zaś: podatki w wysokości 75% – wzrost 
o 1,2%7. Przykłady te ewidentnie wskazują na konieczność obniżenia podatków, 
co wydaje się niezwykle korzystne w dłuższej strategicznej polityce państwa. 
W dobie kryzysu należy pamiętać o konieczności utrzymania równowagi, bilansu 
pomiędzy wpływami do budżetu, a wydatkami, ponieważ nieprzemyślane decy-
zje i duże wahania w strukturze podatków nie wpłyną pozytywnie na stan polskiej 
gospodarki. Polska potrzebuje stabilnego wzrostu, który poprzez długookresowe, 
systematyczne obniżanie podatków ukształtuje trend taktycznych zachowań ko-
lejnych rządów i decydentów w naszym kraju. 

Kolejną piętą achillesową jest panujący ustrój polityczny, którego uspraw-
nienie może być lekarstwem na pogłębiający się kryzys. W Polsce, według zało-
żeń, funkcjonuje ustrój zwany społeczną gospodarką rynkową. Idąc w kierunku 
zasady postępowania krajów, które określa się mianem „państw opiekuńczych”, 
wydając na cele socjalne wyższy odsetek produktu krajowego niż niektóre bogate 
kraje europejskie, ale robiąc to w nieefektywny sposób – odkrywany kolejną sferę 
wymagającą ewidentnej restrukturyzacji. Pieniądze przeznaczane są głównie na 
łagodzenie ubóstwa, a nie na walkę z nim. Podejście kreujące zbytnią opiekuń-
czość nie tylko nie rozwiązuje problemów ubóstwa i bezrobocia, lecz powoduje 
ich zaostrzenie. W Polsce społeczeństwo jest nastawione na zasadę „wszystko 
mi się należy”, jest zdemoralizowane i leniwe. Ze względu na mentalność spo-
łeczeństwa i jego nastawienie wobec manipulacji system społecznej gospodarki 
rynkowej nie jest najlepszym systemem dla Polaków. Tylko wspieranie własnej 
zaradności ludzi ubogich, czyli udostępnienie im „wędki, a nie ryby”, jest gospo-
darczo uzasadnione (jednym z przykładowych absurdów jest podana do publicz-
nej wiadomości decyzja rządu pracującego nad nowelizacją prawa energetyczne-
go, które zakłada m.in., że gminy będą dokładać się do rachunków za prąd i gaz 
dla najuboższych). W Polsce należy aktywnie wspierać zatrudnienie: tworzyć 
nowe miejsca pracy i promować pracę, zachęcać przedsiębiorstwa do zatrudnia-
nia poprzez ulgi, dotacje czy regulacje prawa pracy. Przedsiębiorcy w Polsce 
unikają zatrudniania pracowników ze względu na bardzo wysokie koszty zatrud-
nienia, a potem – zwolnienia pracownika (przez co raz zatrudnieni pracownicy 
długo zajmują swoje pozycje, co z kolei skutkuje wzrostem bezrobocia wśród 
młodzieży). Rząd powinien pomóc bezrobotnym i zwolnionym poprzez dopłaty 
do szkoleń oraz zainwestować w takie instrumenty wsparcia, jak outplacement 
i edukacja, dopłata do kosztów ewentualnej przeprowadzki czy dojazdów itd. 
Tymczasem organizowane są kursy nieadekwatne do zapotrzebowań na rynku 

7 MBA, Materiały szkoleniowe. Ekonomia menedżerska, ZPSB, Szczecin 2009.
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pracy, o niskiej jakości, a nieponoszenie kosztów przez uczestników powoduje, 
że bezrobotni uczestniczą w nich często pomimo braku zainteresowania i potrze-
by, w celu przejścia „procedury” potrzebnej do otrzymania zasiłku dla bezrobot-
nych. Polska notuje najgorszy w Unii Europejskiej wynik pod względem pracy 
osób dorosłych. Jedynie ok. 52% społeczeństwa polskiego w wieku zdolnym do 
pracy podejmuje zatrudnienie8. Aby poprawić stan gospodarki, należałoby pójść 
dalej, wydłużyć wiek emerytalny, zlikwidować przywileje, np. bezterminowe 
prawa do wcześniejszych emerytur dla górników. Polska już teraz określana jest 
mianem państwa najmłodszych emerytów w Europie, a w perspektywie należy 
wziąć pod uwagę skutki panującego niżu demografi cznego, co w dużej mierze 
przełoży się na brak rąk do pracy i brak pieniędzy na emerytury. Należy działać 
perspektywicznie. Ogromna dezaktywacja ludzi starszych sprawia, że wysokie 
jest obciążenie płac tzw. klinem podatkowym, a miejsca pracy zwalniane przez 
„wcześniejszych emerytów” w zakładach pracy nie są obsadzane przez młodych 
ludzi, lecz zazwyczaj likwidowane. Zbyt duże, nieefektywne świadczenia socjal-
ne sprawiają, iż państwu brakuje pieniędzy na produktywne inwestycje w ka-  
pitał ludzki, edukację i zdrowie, co decyduje o kondycji całego społeczeństwa 
i o rozwoju gospodarczym. Mówi się o gruntownej reformie fi nansów publicz-
nych – jednak nie może być tej reformy bez zmian w przepływach pieniędzy wy-
dawanych na politykę społeczną. Według Eurostatu 33,5% PKB na cele socjal-
ne przeznacza Szwecja; Dania, Niemcy, Francja – ok. 30%, w Polsce natomiast 
– 21,6% PKB, co powoduje, że nasz kraj jest liderem wśród nowych członków 
UE (Słowacja, Węgry – ok. 13% PKB)9. Tyle że w Polsce niepokojący jest udział 
wypłat socjalnych w gotówce – ok. 82,9%10; tymczasem w większości państw 
oferowane są różnego rodzaju bardziej efektywne usługi i świadczenia, np. go-
towe posiłki czy dopłaty do przedszkoli. Unika się ryzyka wydawania pieniędzy, 
które mogłyby zostać przeznaczone na zbyteczne cele, np. używki. Nadmierne 
rozbudowywanie systemów socjalnych hamuje rozwój gospodarki i powoduje 
wiele patologii. Takie kraje jak Szwecja czy Dania wprowadzają politykę elimi-
nacji oraz ograniczeń niektórych świadczeń w ramach oszczędności i poprawy 
efektywności funkcjonowania systemu. Nasz system jest mało skuteczny, zbyt 
rozrzutny, a pieniądze – nieprawidłowo rozdysponowywane, dlatego temat poli-
tyki socjalnej w Polsce, zwłaszcza w czasach recesji, powinien być jedną z klu-
czowych kwestii.

8 http://www.europa.eu (2.06.2009).
9 http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu (2.06.2009).
10 http://www.nbportal.pl (5.06.2009).
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Wsparcie zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw kieruje się tymi 
samymi prawami. Należy stwarzać warunki do rozwoju, dostosowywać prawo 
i politykę do potrzeb oraz poprzez działania rządu wspierać inicjatywy indywi-
dualne i grupowe. Trzeba pamiętać, że czas kryzysu to dla wielu przedsiębiorców 
okazja do rozwoju, moment najlepszych inwestycji i ekspansji na dany rynek. 
W czasach bessy powstają fortuny, a silne fi rmy zarządzane przez kreatywnych 
menedżerów umacniają swoją pozycję na rynku. Polski rynek wielokrotnie wy-
kazywał umiejętność radzenia sobie w bardzo trudnych sytuacjach, związanych 
m.in. z szokami cenowymi, utratą rynków zbytu czy barierami biurokratyczny-
mi. Menedżerom nie brakuje pomysłów, wielu z nich wykorzystuje spowolnienie 
gospodarcze do umocnienia pozycji konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa. 
Rozwijają się poprzez konsolidację rynku, przejmując mniejsze podmioty, nie-
radzące sobie w dobie recesji. Przedsiębiorcy efektywnie korzystają z faktu, że 
inwestycje infrastrukturalne są priorytetem dla naszego kraju. Dotacje unijne, 
zadania rządu, planowana organizacja Euro 2012 – są szansą dla wielu przedsię-
biorstw. Z obecnych inwestycji rządowych np. grupa PKP planuje zwiększyć na-
kłady na infrastrukturę o 20%. Jeśli starania rządu w kierunku inwestycji zostaną 
podtrzymywane, wielu przedsiębiorców skutecznie wykorzysta tę szansę, idąc 
w kierunku rozwoju. 

Należy pamiętać o jeszcze jednym wymiarze kryzysu, wpływającym nie-
wątpliwie na polepszenie warunków rozwoju – jest to obniżka kosztów zakupu 
surowców, paliw i reklamy. W sytuacji recesji odnotowujemy mniejszą presję 
płacową, łatwiej więc można pozyskać dobrze wykwalifi kowanych pracowni-
ków. Konkurencja staje się słabsza, pojawiają się programy wspomagające za-
trudnienie (premiowanie utrzymywanych stanowisk pracy)11. Wobec tych sugestii 
nasuwa się pytanie: czy akcje ratunkowe, dotacje i interwencjonistyczna polityka 
państwa jest lekarstwem na kryzys, czy może liberalne podejście i oszczędno-
ści spowodują szybkie wyjście z dekoniunktury? Najefektywniejszym sposobem 
wyjścia z kryzysu wydaje się zastosowanie liberalnej polityki. Podejście Adama 
Smitha12 i jego następcy Miltona Friedmana13 są realne i gwarantują wzmoc-

11 U. Mirończyk, Kryzys zmienia wskaźniki, „Rzeczpospolita”, 15.05.2009.
12 Adam Smith – szkocki myśliciel i ekonomista, ideologiczny patron wolności biznesu 

i zmniejszenia wpływów państwa. Tacy politycy, jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan, uznali 
słynne dzieło Smitha O bogactwie narodów za biblię liberalizmu.

13 Milton Friedman – ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu, laureat nagrody Banku 
Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 r. Zdecydowany obrońca i propagator 
wolnego rynku. W książce Kapitalizm i wolność proponował minimalizację roli rządu w gospo-
darce wolnorynkowej, w celu zapewnienia politycznej stabilności i wolności. Jego książka Wolny 
wybór odegrała wielką rolę w kształtowaniu postaw antysocjalistycznych. Stwierdził, że kryzys 
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nienie rynku w myśl zasady „co cię nie zabije, to cię wzmocni”. Pozostawienie 
słabych sektorów i dziedzin gospodarki, które nie mogą samoistnie przetrwać 
recesji, skutkuje oczyszczeniem gospodarki z nierentownych przedsiębiorstw 
oraz zmusza nieprawidłowo zarządzane instytucje do restrukturyzacji i zmiany 
polityki funkcjonowania. Również w sektorze publicznym wiele nierentownych 
instytucji państwowych, mało efektywnie zarządzanych, marnuje pieniądze po-
datników, a groźba kryzysu zmusza do nowych rozwiązań i stwarza szanse na 
rynkową ekspansję i rozwój fi rm. W Polsce przedsiębiorcy w okresie spowol-
nienia w latach 2001–2002 dokonali gruntownej restrukturyzacji, która potem 
zaowocowała wyższym wzrostem gospodarczym. Poza tym większe fi rmy przej-
mują mniejsze, nierentowne jednostki, oczyszczając rynek. Dotacje zaburzyłyby 
ten proces. Według wspomnianych wcześniej przewidywań wzrostu PKB o 1% 
polska gospodarka na tle innych gospodarek wypada pozytywnie. W Europie gos-
podarka spowalnia, np. Niemcy odnotowały spadek o ok. 5%, Francja, Czechy 
– ok. 3%14. Polska uzyskała tak dobry wynik poprzez oszczędności i politykę rzą-
du, m.in. obniżając stopy podatkowe, redukując wydatki państwowe (budżetowe) 
czy zawieszając czasowo regulacje rządowe. Wyraźny na tle innych państw staje 
się fakt odejścia od polityki protekcjonizmu i interwencjonizmu. Polityka rato-
wania rynków przez powiększanie długu publicznego wpędza wiele gospodarek 
w pułapkę nadmiernego zadłużenia, np. Ameryka „wpompowała” 1,5 bln USD, 
Chińczycy przeznaczyli na ratunek gospodarki 600 mld USD, a Unia Europejska 
(Komisja Europejska) – 200 mld euro. W ramach krajowych planów dofi nan-
sowania upadających sektorów gospodarki Niemcy wyasygnowali ok. 50 mld 
euro, Włosi – 100 mld euro, Rumunia 10 – mld euro15. Ale czy wydatki rządowe 
są lekarstwem na kryzys? Nie, gdyż „wypompowywane” pieniądze powiększają 
dług publiczny oraz defi cyty budżetowe. Państwa muszą się zadłużać za granicą, 
co wpływa na niekorzystny obraz ratingowy kraju (nie jesteśmy wiarygodnym 
kredytobiorcą). Przekazywane pieniądze są wykorzystywane głównie na pomoc 
dla instytucji fi nansowych, które poprzez nieudolne zarządzanie straciły ogrom-
ne kwoty, a teraz dzięki dotacji uzyskują sumy przewyższające wartość strat – np. 
Bank of America zanotował stratę w wysokości 27 mld USD, a dotacja, jaką 
otrzymał, wyniosła 30 mld USD. Na chwilę obecną testy adekwatności kapita-
łowej wykazują, że Bank of America potrzebuje dodatkowego kapitału w wyso-

nie jest immanentną cechą systemu kapitalistycznego, lecz zawsze wynika z niewłaściwej polityki 
państwa, zakłócającej mechanizmy swobodnej wymiany towarów i usług.

14 http://www.money.pl (2.06.2009).
15 http://www.gazetafi nansowa.pl (30.05.2009).
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kości 33,9 mld USD16. Należy zadać pytanie, czy wszystkie dotowane instytucje 
będą w stanie oddać dług. Trzeba przyjąć, że niestety nie. Taka polityka powo-
duje bowiem, że zarządzający nie ponoszą konsekwencji i odpowiedzialności, 
czują się bezkarni. Zostają najczęściej zapewnieni przez rząd, że za błędy zapła-
ci państwo, czyli my, podatnicy, a oni – paradoksalnie – w nagrodę za wyjście 
z kryzysu wypłacą sobie premie. Jeśli gospodarki będą dążyć w tym kierunku, to 
można się spodziewać, że menedżerowie będą w przyszłości skłonni do ryzyka 
i świadomej manipulacji.

Walka z kryzysem wymaga głębokich zmian w całokształcie polityki pań-
stwa, opartej dotychczas głównie na polityce stóp procentowych, których kolej-
ne obniżki pociągają za sobą istotne ryzyko, toteż konieczne jest bezpośrednie 
stymulowanie podażowej strony gospodarki. Przy zastosowaniu instrumentów 
polityki fi skalnej (m.in. ulgi podatkowe dla fi rm utrzymujących zatrudnienie 
mimo przestojów produkcji) oraz instrumentów specyfi cznie branżowych (np. 
inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną) bez wzrostu konkurencyj-
ności nie będzie możliwa ani trwała odbudowa eksportu, ani zwiększenie napły-
wu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kraje strefy euro, pomimo błęd-
nej polityki dotacji, aktywniej walczą z kryzysem, poszukując indywidualnie 
i zespołowo skutecznych rozwiązań. Niekorzystnym symptomem jest protekcjo-
nizm własnych gospodarek. Przykładem takim może być Francja, która zachęca-
ła do zakupu rodzimych produktów czy wycofania kapitału w postaci inwestycji 
zagranicznych. Z kolei miliardowe dotacje, jakie stosuje Ameryka, są jednym 
z najbardziej ekonomicznie nieuzasadnionych rozwiązań w walce z kryzysem. 
Dofi nansowując zagrożone sektory fi nansowe, rząd nie uwzględnił faktu, że 
prezesi dużych koncernów, przyjmujący dotację często większą niż zadłużenie, 
wypłacali sobie premie za wyjście z kryzysu. Z tego powodu relacje rządu i sek-
tora prywatnego były bardzo napięte (przykład taki stanowi premia dla menedże-
rów AIG). Z tego tytułu kongres USA i prezydent postanowili obłożyć premie 
90-procentowym podatkiem17. Amerykański rząd chce teraz wspólnie z prywat-
nymi inwestorami oczyścić sektor bankowy z wszelkich nieściągalnych kredy-
tów, papierów wartościowych zabezpieczonych wątpliwej jakości hipotekami 
itd. W ten sposób wyczyszczone zostałyby księgi banków, co zachęciłoby no-
wych prywatnych inwestorów do dokapitalizowania banków, a uzyskane środki 
mogłyby być przeznaczone na udzielanie nowych kredytów, bez których gospo-
darka amerykańska nie może ruszyć.

16 http://www.globaleconomy.pl (12.05.2009).
17 http://www.tvn24.pl (20.03.2009).
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Dziś prognozowanie czasu trwania kryzysu, jego skutków, układu sił oraz 
próby korzystania z doświadczeń i wniosków z przeszłości – są ryzykowne. Trze-
ba obserwować skuteczność pakietów stymulujących gospodarkę, które zostały 
uruchomione przez najbogatsze kraje, i na podstawie tej analizy podejmować 
realne w naszych warunkach kroki ku poprawie kondycji gospodarki. 

Reasumując, należałoby przytoczyć wypowiedź prof. Leszka Balcerowicza, 
który syntetycznie ujął program wyjścia z kryzysu dla Polski „[...] musimy za 
wszelką cenę unikać kroków, które na krótką metę dałyby znikome korzyści i za-
szkodziłyby gospodarce w dłuższej perspektywie. Naśladujmy USA pod wzglę-
dem warunków dla przedsiębiorczości, a nie w gigantycznym nadmuchiwaniu 
długu publicznego, który najprawdopodobniej zaszkodzi USA. Nam zaszkodził-
by jeszcze bardziej”. Kroki, dzięki którym uzyskamy poprawę warunków gospo-
darowania, to, po pierwsze, reformy usuwające przepisy, które krępują i utrudnia-
ją sprawne funkcjonowanie; po drugie – reforma wymiaru sprawiedliwości; po 
trzecie – zamiana właścicieli politycznych na „normalnych”, czyli prywatyzacja; 
po czwarte – zwiększenie kapitału w bankach, by mogły one udzielać kredytów; 
po piąte – uzdrowienie fi nansów publicznych, aby Polska przestała naśladować 
Europę w ogromnych wydatkach publicznych; po szóste – partnerstwo publiczno-
prawne. Nie tylko sektor publiczny powinien zarządzać wielkimi przedsięwzię-
ciami. Trudniejsze czasy jednych demobilizują, ale w innych wyzwalają energię. 
Im więcej będzie ludzi tego drugiego rodzaju, tym bardziej obronną ręką wyj-
dziemy z kryzysu i tym szybciej nadrobimy dystans do Europy Zachodniej18.

Podejmując jakiekolwiek decyzje dotyczące walki z kryzysem w Polsce, 
należy ocenić efektywność zastosowanych działań naprawczych gospodarek in-
nych krajów. Trzeba skorzystać z doświadczenia i wyciągnąć wnioski z błędnie 
podjętych decyzji, aby jak najefektywniej dopasować je do realiów Polski. 

Streszczenie

W czasach kryzysu zastanawiamy się, jakie czynniki wpłynęły na złą sytuację 
gospodarczą narodów oraz co należy zrobić, aby uniknąć podobnej koniunktury 
w przyszłości. Podejście wielu rządów budzi wątpliwości co do skuteczności stosowanej 
polityki i środków zaradczych. Zbyt intensywny protekcjonizm własnych gospodarek, 
zbyt rozbudowana i nieefektywna polityka socjalna oraz miliardowe dotacje często nie 
spełniają swojej funkcji pomocowej, a efekty ich zastosowania powodują zadłużenie gos-
podarek i demoralizację menedżerów wielkich korporacji. Trzeba podkreślić, że w do-

18 R. Młodkowski, M. Piasecki, Wybitni ekonomiści o sytuacji w Polsce. Jak walczyć z kryzy-
sem?, „Dziennik”, 31.03.2009.
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bie kryzysu wiele przedsiębiorstw efektywnie wykorzystuje złą koniunkturę do rozwoju 
i umocnienia swojej pozycji na rynku.

Summary

CRISIS: GLOBAL CAUSES 
BUT AVAILABLE POLISH SOLUTIONS RELATING TO EFFECTS

OF ECONOMIES OF OTHER COUNTRIES

In times of crisis we wonder what factors had caused the bad economic situation 
of nations as well as what should be done to avoid in future similar economic situation. 
Approach of many government is questionable as regards the effectiveness of applied 
policy and the remedial measures. The applying of too intensive protectionism of own 
economies, too complex and ineffective social policy as well as billion grants-in-aid fre-
quently do not come up to their rescue function and in consequence their use is causing 
the debts of economies and the depravity of managers of great corporations. It should be 
underlined that in day of crisis many enterprises make use of bad economic situation in 
a effective way – to develop and consolidate their position on the market.
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STRATEGIE INWESTYCYJNE I OFERTA DEPOZYTOWA 
SEKTORA POLSKIEJ BANKOWOŚCI 

DLA KLIENTÓW SEGMENTU MASS MARKET 
– ZMIANY W KONTEKŚCIE SUBPRIME CRISIS

Sektor bankowy jest niewątpliwie papierkiem lakmusowym największego 
w XXI w. kryzysu rynków fi nansowych. Kwestią sporną i mimo wszystko drugo-
rzędną jest udowadnianie wyższości subprime crisis nad największym krachem 
z 1929 r., natomiast tło globalnych ekonomicznych zawirowań to pole do cieka-
wych obserwacji i badań rynków fi nansowych funkcjonujących w warunkach 
wysokiego ryzyka. Godny uwagi jest stan sektora polskiej bankowości, który 
oparł się światowym tendencjom, nie angażując się w sekurytyzacyjne papiery 
wartościowe, i nie wymagał dotacji w formie pomocy publicznej, przynosząc 
przyzwoite zyski swoim udziałowcom. Co prawda, na podstawie danych pub-
likowanych po pierwszym kwartale 2009 r. mamy już przykład kilku banków 
komercyjnych, które zanotowały straty – jakkolwiek nie są to wartości mogące 
wzbudzić niepokój związany z upadłością danego podmiotu.

Warta uwagi jest także reakcja polskich banków i działania w ramach stra-
tegii biznesowych w sytuacji powszechnej niepewności na rynkach fi nansowych. 
Pytanie, jak dostosować ofertę depozytową i inwestycyjną w tak bezpreceden-
sowych czasach, pozostaje pytaniem z wieloma odpowiedziami. Aby wyciąg-
nąć wnioski z już – po części – historycznych działań w tym obszarze, należy 

* Łukasz Pawłyszyn – mgr, Zakład Systemu Finansowego UE, Wydział Studiów Międzynarodo-
wych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński.
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zawęzić płaszczyznę badawczą, skupiając się na benefi cjencie w postaci klienta 
z segmentu mass market. Do tego przedziału kwalifi kowane są osoby fi zyczne 
o niskich dochodach, które według systemu gradacji stanowią dla banku naj-
liczniejszą grupę odbiorców masowych. Warto podkreślić, że w obowiązujących 
regulacjach prawnych nie ma jednoznacznie zdefi niowanej linii podziału pomię-
dzy klientami segmentu Private Banking, VIP i mass – to dany bank indywidu-
alnie ustala kryteria kwalifi kacji według wewnętrznych procedur. Jak wskazuje 
praktyka, kryterium stanowią najczęściej średniomiesięczne wpływy na poziomie 
co najmniej trzech średnich krajowych pensji lub aktywa zdeponowane w kwocie 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Klientom z wyższych segmentów przedstawia 
się produkty lub usługi indywidualne, niedostępne dla ogółu. Skupienie analizy 
oferty na klientach segmentu mass market daje natomiast pełniejszy obraz współ-
czesnego stanu sektora polskiej bankowości. 

Na wstępie analizy trzeba podkreślić benchmark badań. Subprime crisis jest 
procesem rozłożonym w czasie i nie ma możliwości ustalenia jednej dziennej, 
obiektywnej daty początkowej. Co prawda, w literaturze przedmiotu podnosi się 
symboliczny wymiar 15 września 2008 r., czyli ogłoszenia upadłości Lehman 
Brothers, jako namacalną konsekwencję i wzorzec do dalszych historycznych 
porównań, ale w kontekście rozważań na temat zmieniających się ofert depozy-
towych ten fakt może stanowić co najwyżej punkt jednego z odniesień.

Najbardziej obrazowym wskaźnikiem zmian i barometrem gospodarki wol-
norynkowej jest giełda. Wykres notowań, poczynając od pierwszej sesji przypa-
dającej na 16 kwietynia 1991 r., posłuży do wstępnej analizy zmienności rynku.

Rys 1. Wartość notowań indeksu WIG (w punktach) 
w okresie od 16 kwietnia 1991 do 30 czerwca 2009 r.

Źródło: na podstawie danych GPW.
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Fundusze inwestycyjne

Analizując wykres, można postawić tezę, że inwestorzy w pierwszej poło-
wie 2007 r. wykazywali w Polsce jeszcze spory optymizm, skutkujący wzrosta-
mi cen akcji i w konsekwencji wyższą wyceną jednostek uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych lokujących kapitał w instrumenty udziałowe. Jest to także 
okres wzmożonej ekspansji marketingowej towarzystw funduszy inwestycyj-
nych (TFI), których wyniki notowały historyczne wzrosty. Pokusa alokowania 
domowych oszczędności w fundusze agresywne, przynoszące w ciągu kilku 
ówczesnych ostatnich lat nawet kilkaset procent zysku – w konfrontacji z bie-
żącym oprocentowaniem lokat na poziomie ok. 4% – była bardzo wysoka. 
W latach 90. ubiegłego wieku Polacy dopiero zaczęli poznawać ten sposób in-
westowania. Pierwszym podmiotem funkcjonującym na rynku ówczesnych fun-
duszy powierniczych była fi rma Pioneer – obecna w Polsce od 1992 r. i oferują-
ca swoje usługi do dziś za pośrednictwem banku Pekao SA. Polscy inwestorzy 
detaliczni początkowo bardzo sceptycznie i zachowawczo podchodzili do tej 
formy oszczędzania, lecz wyniki funduszy inwestycyjnych przyczyniły się do 
zmiany tej tendencji. Fakt ten potwierdzają zamieszczone na rysunku 2 dane z lat 
2005–2006, obrazujące dynamikę wzrostu naszych oszczędności, szacowanych 
wtedy na ok. 300 mld zł.

Rys. 2. Dynamika wzrostu oszczędności polskich gospodarstw domowych
Źródło: Pioneer TFI.

W 2007 r. funkcjonowało już kilkanaście towarzystw funduszy inwestycyj-
nych. Każdy liczący się bank miał własne TFI lub oferował produkty inwesty-
cyjne partnerów. Polacy, zachęceni dobrymi wynikami i dość niskim progiem 
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uruchomienia inwestycji1, zainwestowali w funduszach ponad 30 mld zł. War-
tość aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI wyniosła na koniec 2007 r. 
ponad 134 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 35% w ujęciu rocznym2. Przyczy-
niły się do tego zaawansowane kampanie reklamowe funduszy inwestycyjnych, 
prezentujące po pięciu latach wzrostów bardzo korzystne, aczkolwiek jedynie 
historyczne dane, niegwarantujące osiągnięcia podobnych wyników w przyszło-
ści. Pierwsze półrocze to fi nisz hossy, w którym, mimo licznych ekonomicznych 
sygnałów dotyczących przewartościowania akcji, zainwestowano nowy kapitał 
zwłaszcza w jednostki uczestnictwa najbardziej do tej pory zyskownych fundu-
szy akcji małych i średnich spółek. Wyniki najlepszych funduszy w pierwszym 
półroczu 2007 r. mogły jeszcze zachęcić klientów do kolejnych wpłat.

Tabela 1 

Dziesięć najlepszych pod względem stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych otwartych 
po pierwszym półroczu 2007 r.

Nazwa funduszu Stopa zwrotu

PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 66,44%
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek 54,38%
PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 53,75%
DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 52,84%
AIG FIO Małych i Średnich Spółek 50,47%
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 49,73%
ING FIO Średnich i Małych Spółek 48,38%
Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji 47,18%
FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Akcji 46,58%
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 44,61%

Źródło: dane TFI za Gold Finance.

Nacisk na dalszą sprzedaż tych produktów wynikał też z wysokich prowi-
zji, które otrzymywali doradcy bankowi. Wysokość tzw. opłaty manipulacyjnej 
pobieranej przy wpłacie środków do funduszy wynosić może nawet 5% wartości 
wpłaty i jest tym wyższa, im bardziej agresywną politykę inwestycyjną prowa-
dzi fundusz sprzedany klientowi. Między innymi z tego też względu tradycyjne 
depozyty nie były promowane w tym okresie tak, jak produkty funduszowe.

1 Kwota pierwszej wpłaty była uzależniona od wewnętrznych regulacji danego TFI, ale najczęś-
ciej było to 100, 500 lub 1000 zł.

2 Na podstawie danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
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Coraz bardziej odczuwalne oznaki kryzysu na amerykańskim rynku kre-
dytów hipotecznych dotarły też na polski rynek kapitałowy, przyczyniając się 
w drugim półroczu 2007 r. do silnych i niespotykanych od kilku lat spadków na 
rodzimej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wobec nie najlepszych perspektyw 
zysku na polskim parkiecie klienci i bankierzy zaczęli się rozglądać za fundu-
szami, które swoje inwestycje lokują poza granicami naszego kraju, zachowu-
jąc dzięki temu dywersyfi kację geografi czną. Orbitą zainteresowań były przede 
wszystkim rynki wschodzące, zwłaszcza tzw. BRIC3. Świadomość inwestycyjna 
statystycznego przedstawiciela segmentu mass market, czyli „Jana Kowalskie-
go”, była (i niestety nadal po części jest) na tyle niska, że część inwestorów in-
dywidualnych nie ustrzegła się błędu, inwestując w fundusze emerging markets 
w sytuacji, gdy wielki zagraniczny kapitał inwestycyjny wycofywał się także 
z rynków wschodzących, doprowadzając do nawet dwucyfrowych spadków in-
deksów podczas jednej sesji giełdowej.

Próbą ratowania kapitału ze strony TFI było utworzenie funduszy dedyko-
wanych do inwestycji w surowce takie jak złoto czy ropa, które nadal zyskiwały 
na wartości. Nie zmienia to faktu, że ten ruch często był spóźniony o kilka mie-
sięcy, bo ceny surowców też uzyskiwały historyczne szczyty. Od drugiej poło-
wy 2007 r. obserwujemy mocne zawirowania na rynku kapitałowym w Polsce. 
Dynamika spadku doprowadzała do silnych strat wśród tych inwestorów, którzy 
nie wycofali się z inwestycji m.in. w fundusze akcyjne. Spadki w wycenie tych 
funduszy zaczęły w dość krótkim okresie sięgać kilkudziesięciu procent. Rok 
2008 był pod tym względem rekordowy. W ciągu niespełna półtora roku wartość 
indeksu WIG spadła do poziomu z 2003 r.

Produkty strukturyzowane

Polski sektor bankowy na etapie widocznych już symptomów załamania 
rynków fi nansowych dokonał próby elastycznego dostosowania oferty depozyto-
wej mającej na celu odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy niejednokrotnie 
ponieśli stratę, korzystając z funduszy z udziałem akcji, i wycofali się z inwesty-
cji. Zaczęto szukać rozwiązań, które przede wszystkim dadzą gwarancję zacho-
wania wpłaconego przez klienta kapitału, a zarazem przyniosą zysk wyższy niż 
na standardowej lokacie. Doskonale wpisały się w tę niszę tzw. produkty struk-
turyzowane, składające się standardowo z obligacji zerokuponowej bazującej 
na dyskoncie oraz instrumentu pochodnego, którego odpowiedni wybór dawał 

3 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.
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szansę na wysokie zyski nawet przy trendzie spadkowym. Lokaty strukturyzo-
wane wniosły także szeroką paletę możliwości inwestycyjnych, ponieważ instru-
ment bazowy mógł przybierać różną postać – indeksu, waluty czy surowców. 
W całym roku 2008 liczba tych produktów wyniosła ok. 2504.

Według internetowego serwisu StructuredRetailProdcucts.com na koniec 
roku 2008 polski rynek „struktur” wart był 2 mld euro. Mimo niewątpliwych 
korzyści po stronie nowych produktów inwestycyjnych spora rzesza konserwa-
tywnych konsumentów nie wyraziła zainteresowania rozwiązaniami bazującymi 
ponownie na rynkach kapitałowych, skłaniając się w stronę tradycyjnych lokat.

Lokaty w dobie kryzysu

W 2008 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) czterokrotnie podjęła decyzję 
o podniesieniu poziomu stóp procentowych. Nie dziwi w tej sytuacji zwięk-
szenie przez banki komercyjne nominalnego oprocentowania depozytów złoto-
wych. Walka o lokaty nabierała rozmachu, nie można jednak zapominać, że – jak 
podkreśla prof. Jacek Grzywacz – oprócz wysokiego oprocentowania największe 
znaczenie mają także:
− okres naliczania odsetek,
− gwarancja stałego oprocentowania,
− możliwość określenia indywidualnych warunków umów o lokaty,
− konsekwencje w razie zerwania lokaty5.

Polskie banki zaczęły konkurować ze sobą nie tylko wysokością oprocento-
wania, ale również wymienionymi składowymi. Skąd tak nagłe zainteresowanie 
rynkiem depozytów? Konieczna w tej sytuacji jest analiza decyzji RPP w intere-
sującym nas przedziale czasu, określonym na styczeń 2007 – czerwiec 2009 r.

W listopadzie i grudniu 2008 r. mamy w Polsce do czynienia z procesem 
obniżenia stóp banku centralnego łącznie o wartość 100 punktów bazowych. 
Na decyzje RPP z końca 2008 r. zareagował rynek, dzięki czemu stawka 
WIBOR spadła, wyraźnie obniżając cenę pieniądza na rynku międzybankowym. 
Ten stan obrazuje rysunek 4, odwzorowujący wartość najważniejszego, trzymie-
sięcznego WIBOR-u, będącego składnikiem oprocentowania większości kredy-
tów złotowych.

4 Na podstawie szacunków analityków wortalu fi nansowego Structus.pl, poświęconego produk-
tom strukturyzowanym

5 J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difi n, Warszawa 2006, s. 39.
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Rys. 3. Stopy procentowe NBP w okresie od stycznia 2007 do czerwca 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Rys. 4. Wartość wskaźnika WIBOR 3M w okresie od stycznia 2007 do czerwca 2009 r.
Źródło: Portal fi nansowy Money.pl.
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W tym samym okresie banki prześcigają się w wysokości oprocentowania 
ofert depozytowych – w tej sytuacji jest to potencjalnie nieracjonalne działanie. 
Brak logiki wynika z założenia, że próg opłacalności zostaje zachowany w sytu-
acji, gdy koszt pozyskania środków od ludności jest niższy niż cena, którą dany 
bank uzyska poprzez obrót kredytowy. Ten nienaturalny stan systemu bankowe-
go potwierdzają ofi cjalne na tle danych z WIBOR-u statystyki Narodowego Ban-
ku Polskiego, przedstawiające średnie oprocentowanie depozytów, jakie oferują 
polskie banki gospodarstwom domowym.

Rys. 5. Średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych 
w okresie od stycznia 2007 do maja 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Interpretacja tych faktów skupia się w dwóch obszarach. Po pierwsze 
– wysokie oprocentowanie depozytów ponad wartość ceny pieniądza na tzw. 
międzybanku miało swoje uzasadnienie wynikające z niskiej płynności i bra-
ku skłonności wynikającej z ograniczonego zaufania do pożyczania środków 
pomiędzy bankami w sytuacji kryzysu i spotęgowanego ryzyka upadłości insty-
tucji fi nansowych. Po drugie – instytucje fi nansowe, które posiadały znaczne eks-
pozycje kredytowe wynikające z udzielonych w czasach wzrostów licznych kre-
dytów (zwłaszcza w walutach obcych), zbliżyły się niebezpiecznie w pierwszym 
kwartale 2009 r. do ośmioprocentowego progu poziomu wypłacalności, które-
go wartości restrykcyjnie przestrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). 
W takiej sytuacji banki nie mają wyjścia. Muszą pozyskać droższy kapitał w for-
mie dość wysoko oprocentowanych lokat. Współczynnik wypłacalności według 
danych KNF na koniec 2008 r. wyniósł 10,8% wobec 12,1% rok wcześniej.
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Dla osób posiadających wolne środki fi nansowe druga połowa 2008 r. 
i pierwszy kwartał 2009 r. to dogodny czas na znalezienie korzystnego, nawet 
dwucyfrowego oprocentowania depozytu, przy nadal niskim poziomie infl acji, 
utrzymującym się na poziomie ok. 4%. Taką ofertę przedstawiały te instytucje 
bankowe, które bardzo intensywnie zaangażowały się w proces kredytowy na 
etapie koniunktury na rynku nieruchomości i w sytuacji zmiany czynników ma-
kroekonomicznych priorytetem stały się działania mające na celu uzyskanie no-
wego kapitału, przepłacając nawet za jego cenę.

Konta lokacyjne i krótkoterminowe depozyty

Rachunki lokacyjne, czyli konta łączące zalety depozytu (oprocentowanie) 
oraz rachunku bieżącego (swoboda wpłat i wypłat), to kolejny nowy element 
bankowej rywalizacji na płaszczyźnie depozytów. Takie produkty są znane od 
kilkunastu lat, ale dopiero walka o wolumen zgromadzonych środków skłoniła 
polskie banki do otwierania na masową skalę kont lokacyjnych, które ściągnęły 
dość szybko znaczny kapitał. Taka forma oszczędzania poprzez rachunki typu 
avista niesie po stronie instytucji fi nansowej zagrożenie w postaci ingerencji 
we wskaźniki płynności i braku kontroli nad doraźnymi i wysokimi wypłatami. 
Z tego też względu, by zniechęcić klientów do takich częstych działań, w szcze-
gółach umów najczęściej zawierano klauzulę kosztów ponoszonych już przy dru-
giej wypłacie w danym miesiącu kalendarzowym.

Tabela 2

Wielkość depozytów w największych bankach

Nazwa banku Wartość na koniec 2008 r.
(mld zł)

Roczna zmiana
(%)

PKO BP 101,0 19
Pekao 85,1 2
ING BSK 47,4 9
BZ WBK 42,8 44
BRE Bank 37,7 16
Źródło: Comperia, Finamo, banki.

Silna konkurencja przyczyniła się do udostępnienia i upowszechnienia kont 
lokacyjnych dla klientów segmentu mass market, budując prestiż danej instytu-
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cji i jej bazę depozytową. Na wielkość wolumenu miały wpływ także strategie 
banków o największym udziale w rynku, które determinowały postępowanie 
mniejszych podmiotów. PKO BP, czyli bank szczycący się największą liczbą 
klientów detalicznych w Polsce, narzucił niespodziewanie pewien wysoki próg 
oprocentowania, oferując swój sztandarowy produkt depozytowy – Max lokatę 
– z ówczesnym oprocentowaniem na poziomie 6%. Pozwoliło to ściągnąć z ryn-
ku 7,5 mld zł. 

Kolejnym pomysłem banków na zebranie dodatkowych środków było 
wprowadzenie nowych edycji lokat umożliwiających oszczędzającym wygranie 
nagród rzeczowych. Ponadto nowym rozwiązaniem była elastyczność w postaci 
kapitalizacji już nie tylko miesięcznych czy kwartalnych, ale również dziennych 
odsetek. Takie rozwiązanie daje dodatkową korzyść oszczędzającemu w postaci 
uniknięcia 19-procentowego podatku dochodowego od osób fi zycznych, zwane-
go potocznie podatkiem Belki6. Brak podatku wynika z zaokrągleń podstawy 
opodatkowania i samego podatku. Przy naliczonych od kapitału odsetkach niż-
szych niż 2,49 zł oszczędzający nie ponosi kosztów w postaci opodatkowania.

Bankassurance

Kryzys fi nansowy pogłębił również współpracę w ramach tzw. bank-
assurance, czyli działalności fi rm z sektora ubezpieczeń i bankowości, polegają-
cej na świadczeniu usług fi nansowych i sprzedaży wspólnych produktów przez 
bank oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to trend ogólnoświatowy, w Polsce 
obecny od lat 90. XX w. Zakres tego typu oferty obejmował najczęściej dodat-
kowe ubezpieczenie na życie na korzystniejszych warunkach niż w standardowej 
ofercie. Przykłady można mnożyć: dołączane do kart kredytowych ubezpiecze-
nie typu NNW7, assistance umożliwiający otrzymanie polisy pokrywającą m.in. 
koszty leczenia za granicą8, pakiet ubezpieczeń dodawany do nowo otwieranych 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, bazujący na dodatkowych usłu-
gach, takich jak pomoc medyczna, pomoc w podróży czy też pomoc wyspecjali-
zowanego fachowca9.

6 Rachunki dostępne w ofercie Eurobanku i Aliorbanku – stan na lipiec 2009 r.
7 Lukas bank dla kart Student < 26 wraz z ubezpieczycielem Signal Iduna.
8 Rozbudowane pakiety ubezpieczeń typu assistance, dołączane przede wszystkim do wydawa-

nych prestiżowych kart kredytowych
9 Bank Pekao SA we współpracy z Allianz Polska oferuje pakiet ubezpieczeń typu assinstance 

do rachunków ROR.
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Determinowana kryzysem ekonomicznym silna rywalizacja na fi nansowym 
rynku depozytów dodatkowo przyczyniła się do rozwoju segmentu bankassuran-
ce. Wynika to z konstrukcji nowej odsłony tzw. polis lokacyjnych, czyli pro-
duktu, który formalnie jest ubezpieczeniem i z tego względu zysk kapitałowy 
jest zwolniony z 19-procentowego opodatkowania. Wpłacany kapitał to przede 
wszystkim gwarancja stałego oprocentowania, natomiast konstrukcja produktu 
zawiera także ubezpieczenie, które – co prawda na ogół w symbolicznej pro-
porcji – przybiera formę ubezpieczenia na życie i dożycie. Dodatkowa korzyść 
to brak podatków od spadków i darowizn w razie dziedziczenia środków przez 
osobę uposażoną.

Polisy lokacyjne to produkt, który wszedł w Polsce do oferty na początku 
XXI w., aczkolwiek dopiero rok 2008 to prawdziwa ekspansja sprzedaży. Jak 
podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „ubiegłoroczny rekordowy wzrost rynek 
ubezpieczeń zawdzięczał głównie segmentowi życiowemu, ten z kolei urósł tak 
mocno dzięki polisom lokacyjnym. [...] Wzrost rynku życiowego o 52,8 proc. 
(całego rynku 36,3 proc.) był możliwy dzięki polisom lokacyjnym [...]. Według 
szacunków ekspertów ubezpieczeniowych, tego typu produkty wygenerowały 
w 2008 r. ok. 15 miliardów z 37,32 miliardów złotych (według danych KNF)10.

Wnioski

Kryzys fi nansowy niewątpliwie zmienił strukturę oferty depozytowej w Pol-
sce. Ta teza, po przedstawieniu nowych warunków oszczędzania w postaci lokat 
strukturyzowanych, kont lokacyjnych czy nowej odsłony bankassurance, wydaje 
się uzasadniona. Skłonność do oszczędzania przez powierzenie środków bankom 
spotęgował fakt zwiększenia ochrony w postaci gwarancji depozytów w ramach 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 50 tyv. euro. Dynamiczne zmiany wy-
mogła podszyta rynkową niepewnością silna konkurencja w sektorze bankowym, 
a także skierowanie jej do masowego odbiorcy. Najbliższa przyszłość powinna 
utrzymać ten trend. Banki nie powinny już przepłacać za lokaty tak wysokim 
oprocentowaniem, baza depozytowa nie będzie natomiast opierać się tylko na 
standardowych lokatach, których elastyczność (termin, kapitalizacja) będzie się 
nadal zwiększać. Odczuwalne już uspokojenie na rynkach fi nansowych może 
znów zwiększyć zainteresowanie produktami opartymi na rynku kapitałowym. 

10 A. Makowiecki, Rynek ubezpieczeń: „struktury” zastępują polisy lokacyjne, „Gazeta Ubez-
pieczeniowa”, 7.05.2009. 
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Nie zmienia to faktu, że do tak dynamicznego poszerzenia palety możliwości 
oszczędzania w Polsce subprime crisis przyczynił się jak żaden inny czynnik.

Streszczenie

Polski sektor bankowy oparł się w znacznej mierze niekorzystnym trendom rynków 
światowych, nie angażując się w sekurytyzacyjne instrumenty fi nansowe. Osobliwą cechą 
rodzimej bankowości w ostatnich kilku latach jest wyraźna dynamika w obszarze oferty 
depozytowej i zmiana jej struktury wobec klientów detalicznych segmentu mass mar-
ket – ewolucja od funduszy inwestycyjnych, poprzez wysoko oprocentowane depozyty, 
rachunki oszczędnościowe i bankassurance. Zagadnienia te stanowią płaszczyznę do 
wielowątkowych badań, którą autor przedstawia na tle bieżącej sytuacji ekonomicznej, 
formułując wnioski wskazujące kierunki rozwoju oferty depozytowej.

Summary

POLISH BANK SECTOR INVESTMENT STRATEGIES 
AND DEPOSIT OFFER FOR MASS MARKETS CLIENTS: 

SUBPRIME CRISIS CHANGES CONTEXT

Polish bank sector is the one of most important aspects of modern fi nancial markets 
because it didn’t engage in toxic assets. It’s very interesting that for over several last 
years banks in Poland have changed deposit offer. More people (mass market clients) 
could benefi t from new fi nancial products like investment fund, policy or deposit account. 
Deposit banks activities are under the infl uence of subprime crisis and this is a great area 
for research.
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WŁADYSŁAW PĘDZIWIATR*

OBLICZE KRYZYSU GOSPODARCZEGO W POLSCE
– PRÓBA OCENY W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Kryzys towarzyszy ludzkości od czasu, w którym człowiek w sposób świa-
domy i kontrolowany zaczął kształtować otoczenie wokół siebie. Zaakceptowane 
w drodze ewolucji wzorce postępowań, w różnych dziedzinach życia, podlegały 
okresowym negatywnym weryfi kacjom, przyjmując formę konfl iktów etnicz-
nych. Z czasem przerodziły się one w kryzysy, których cechą charakterystyczną 
jest to, iż swoim oddziaływaniem obejmują coraz to większe grupy społeczne.

W historycznym przekroju rozwoju naszej cywilizacji najważniejsze oraz 
najtragiczniejsze były kryzysy społeczne oraz polityczne. Wynikały one z tragicz-
nych zmian pociągających za sobą ogromne ofi ary. Kryzysy gospodarcze (ekono-
miczne) pojawiły się w późniejszych latach. Ich początków można się doszukać 
w okresie dynamicznego rozwoju handlu – wiek XVII, rewolucji przemysłowej 
w drugiej połowie XIX w., w latach 30. oraz 90. ubiegłego stulecia1. Nie miały 
one wówczas, tak jak i obecnie, charakteru równie gwałtownego oraz tragiczne-
go, jednak ze względu na swoją dotkliwość postrzegane są jako zagrożenie, które 
może spowodować nieprzewidywalne skutki społeczno-ekonomiczne.

Kryzys to okres przełomu, przesilenia, decydujących zmian2. W ujęciu eko-
nomicznym jest to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem 
rozmiarów produkcji, nakładów inwestycyjnych, dochodów realnych społeczeń-

* Władysław Pędziwiatr – mgr, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difi n, Warszawa 2009, s. 15.
2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1997, s. 252.
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stwa, którym towarzyszy wzrost bezrobocia, czasami spadek cen3. Częstotliwość 
występowania kryzysu zależy od wielu czynników, w tym takich, jak polityka 
fi nansowa poszczególnych państw, ich wzajemne powiązania gospodarcze, sku-
teczność działań nadzoru nad sektorem fi nansowym, skłonność spekulacyjna in-
westorów, pogoń za sensacją przez środki masowego przekazu, optymizm kon-
sumencki.

Kryzys jest zjawiskiem permanentnym, występującym we wszystkich 
systemach gospodarczych w skali mikro. Jego obecność, podobnie jak istnienie 
zjawiska bezrobocia, jest pożądana w dających się kontrolować rozmiarach, gdyż 
w sposób naturalny – w aktywnej części społeczeństwa – wyzwala zachowania, 
które stają się bodźcem do szeroko rozumianej aktywności społeczno-gospodar-
czej. Skala oddziaływania kryzysu gospodarczego jest jednak tym rozleglejsza, 
im dotkliwiej dotyka on podstawowych potrzeb człowieka, którymi, zgodnie 
z piramidą Maslowa4, są potrzeby niższego rzędu, w tym potrzeby fi zjologiczne 
i bezpieczeństwa.

Obecny kryzys ekonomiczny jest efektem wspomnianych wcześniej prze-
słanek, które nie zostały odpowiednio wcześnie zdiagnozowane. Wynika to za-
pewne z faktu, iż trudno jest opracować „szczepionkę na chorobę, której nie ma”. 
Nie znaczy to jednak, że pewne symptomy kryzysu nie były dostrzegane, jednak 
medyczna zasada, iż „lepiej jest zapobiegać, niż leczyć” – nie znalazła uznania 
wśród osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, 
gdzie kryzys ujawnił się w pierwszej kolejności. Powiązania systemów gospo-
darczych, szczególnie systemów fi nansowych, spowodowały, że banki oraz fun-
dusze inwestycyjne zaangażowane w działalność kredytową na amerykańskim 
rynku nieruchomości stanęły na skraju bankructwa. Podobne były scenariusze 
wydarzeń na pozostałych rynkach. Interwencja podjęta przez rządy poszczegól-
nych państw doprowadziła do krótkotrwałego zażegnania niebezpieczeństwa. 
Jednakże system naczyń połączonych, jaki bez wątpienia tworzą gospodarki kra-
jów rozwiniętych, ma dużą bezwładność i trwałe odwrócenie ukształtowanych 
obecnie trendów wymagać będzie podjęcia kroków, które pozwolą odbudować 
zaufanie do sektora fi nansowego i pobudzą popyt wewnętrzny zintegrowanych 
ze sobą systemów gospodarczych.

Na tle innych krajów gospodarka Polski prezentuje się jako organizm 
względnie odporny na „wirusa kryzysu”, który zainfekował gospodarki krajów 

3 T. Iwanek, Kryzys i jego odmiany, Edukacja, Wrocław 2004, s. 73.
4 A. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row, New York 1954, s. 80–106, za: 

Ph. Kotler, Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 171.
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rozwiniętych. Zapewne jest wiele powodów, które składają się na taki stan rze-
czy. Polska gospodarka, po wielu latach zastoju, z chwilą rozpoczęcia procesu 
integracji ze strukturami Unii Europejskiej, zwłaszcza w jej gospodarczym wy-
miarze, zyskała ogromny impuls do rozwoju w postaci nie tylko stricte ekono-
micznej, ale również społecznej i kulturowej. Duży wewnętrzny popyt, stosun-
kowo niskie – jak na warunki europejskie – koszty pracy, gotowość przedsiębior-
ców do ponadprzeciętnego wysiłku, korzystny dla kontrahentów zagranicznych 
obecny kurs polskiej waluty powodują, że jesteśmy jedynym dużym europej-
skim krajem, który zanotował w pierwszym kwartale 2009 r. wzrost gospodarczy 
na poziomie 0,8% PKB. 

Prowadzona przez obecny rząd polityka fi nansowa, polegająca na zachowa-
niu przyjętego poziomu defi cytu budżetowego dopóki będzie to tylko możliwe, 
zdaje się sprzyjać sytuacji, w której zarówno przedsiębiorstwa, jak i organy sa-
morządowe zmuszone są do racjonalizowania wydatków tak, aby wśród przy-
gotowywanych oraz realizowanych już inwestycji pozostały tylko te, które mają 
szanse na sukces w wymiarze społeczno-gospodarczym. Takie makroekonomicz-
ne podejście ma bez wątpienia korzystny wpływ na wykształcenie się u decyden-
tów gospodarczych pożądanych mechanizmów decyzyjnych w zakresie optyma-
lizacji procesu zarządzania dostępnymi zasobami organizacyjnymi, fi nansowymi 
oraz kapitałem ludzkim. Zdaje się jednak, że obrona założonego poziomu defi cy-
tu na dłuższy czas i za wszelką cenę jest rozwiązaniem, które może doprowadzić 
do zbyt daleko idących ograniczeń, które sprawią, iż „ostre hamowanie” będzie 
wymagało w przyszłości relatywnie dużego wysiłku, by rozwój gospodarczy po-
wrócił na oczekiwaną ścieżkę wzrostu. Już dzisiaj należy poszukiwać narzędzi, 
które pozwolą doprowadzić do sytuacji, w której optymalizacja wykorzystania 
dostępnych zasobów osiągnie zadowalający poziom. Wydaje się, że takim na-
rzędziem jest interwencjonizm gospodarczy. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecny 
kryzys ma ogólnoświatowy charakter i możliwości rozwoju gospodarki naszego 
kraju w oparciu o inwestycje zagraniczne są ograniczone, a interwencjonizm jako 
narzędzie makroekonomiczne sprawdził się w realnych, kryzysowych warunkach 
(wielki kryzys gospodarczy lat 30. ubiegłego wieku) i był propagowany przez 
uznanych ekonomistów, takich jak John M. Keynes5, Gunnar Myrdal, Kenneth 
Galbraith, Michał Kalecki, należy się poważnie zastanowić nad jego wdrożeniem 
w wersji uwzględniającej współczesne uwarunkowania makroekonomiczne oraz 
społeczne. Zastosowanie tego narzędzia wiąże się z koniecznością wprowadzenia 
do obrotu gospodarczego znaczącej ilości środków fi nansowych, które powięk-

5 M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 676.
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szyłyby poziom defi cytu budżetowego. A zatem nowelizacja ustawy budżetowej, 
również w naszych warunkach, staje się nieunikniona. Rzecz jednak polega na 
tym, aby środki fi nansowe pochodzące z powiększenia defi cytu budżetowego 
zostały skierowane w możliwie największym stopniu na realizację ważnych 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego inwestycji o charakterze publicznym, 
typu: budowa autostrad, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój nauki, 
sektora badawczo-rozwojowego, sektora energetycznego, inwestycji związanych 
z ochroną środowiska oraz innymi dziedzinami podnoszącymi poziom konkuren-
cyjności naszej gospodarki w ujęciu międzynarodowym.

Osiągnięcie celu, jakim jest utrzymanie pozycji gospodarki o najwyższym 
wzroście PKB wśród krajów Unii Europejskiej jako planu minimum, zależeć bę-
dzie – w wymiarze wewnętrznym – nie tylko od polityki gospodarczej naszego 
rządu, ale również od postawy osób, które z racji aktywności zawodowej są re-
alnymi uczestnikami procesów gospodarczych. W tym celu, dla zdiagnozowania 
stanu wiedzy o obecnym kryzysie gospodarczym, w czerwcu 2009 r. przeprowa-
dzono na losowo wybranej grupie stu studentów uczelni ekonomicznej w Słup-
sku badania, które miały na celu wykazać:
− jaki jest stan wiedzy na temat przyczyn kryzysu, 
− jaki jest wpływ światowego kryzysu na system gospodarczy w Polsce,
− jak postrzegany jest stan polskiej gospodarki,
− jak oceniana jest polityka rządu w walce z kryzysem,
− jak zobrazować wpływ kryzysu na kondycję gospodarstw domowych,
− jakie działania powinien podjąć rząd w walce z kryzysem,
− jakie działania antykryzysowe podejmowane są na poziomie gospodarstw do-

mowych,
− w jakim stopniu kryzys wpłynął na sytuację przedsiębiorstw, w których pracu-

ją respondenci.
Te i wiele innych pytań pozwoliło zobrazować sytuację wśród osób, które 

z racji wieku – poniżej 35 lat (79 ankietowanych) – i zdobywanej wiedzy rozu-
mieją procesy ekonomiczne i oceniają je w sposób zobiektywizowany, a tym sa-
mym ich sposób postrzegania realiów ekonomicznych jest obarczony mniejszym 
ryzykiem błędnych ocen.

Przeprowadzone badania zdają się potwierdzać przyjęte założenia przed-
stawione we wstępie artykułu. Wykazują, że obecny kryzys ekonomiczno-fi nan-
sowy jest następstwem nieodpowiedzialnych zachowań przedstawicieli sektora 
fi nansowego (ten czynnik w 68 przypadkach jest wskazywany jako główna przy-
czyna kryzysu). Drugim przedstawicielem życia społecznego-gospodarczego 
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odpowiedzialnym za recesję są media, które zdaniem wielu ankietowanych wy-
wołały negatywne zachowania osób pośrednio zaangażowanych w działalność 
gospodarczą, co uwidoczniło się szczególnie na rynku kapitałowym. Brak in-
nych wskazań pozwala stwierdzić, że obecny kryzys jest głównie efektem utraty 
zaufania do instytucji fi nansowych, które prowadząc często bardzo ryzykowną 
politykę kredytową, doprowadziły do powstania dużego portfela toksycznych 
wierzytelności.

Rys. 1. Przyczyny kryzysu
Źródło: opracowanie własne.

Mimo że gospodarka polska weszła w stan spowolnionego rozwoju, opiera 
się jednak recesji, z jaką mamy do czynienia praktycznie we wszystkich kra-
jach rozwiniętych. Kryzys jest z uwagą obserwowany przez osoby aktywne za-
wodowo. Zaledwie 5% respondentów nie jest zainteresowanych obecnym sta-
nem światowej oraz polskiej gospodarki. Są to głównie kobiety, które deklarują 
ponadto, że ich status majątkowy w ostatnim roku nie uległ pogorszeniu. Mają 
jednak świadomość obecności kryzysu w Polsce oraz zagrożeń, jakie się z nim 
wiążą. Wśród pozostałych osób panuje przekonanie, że kryzys jest zjawiskiem, 
które może stanowić dla nich zagrożenie. Na pytanie, czego obawiają się w kon-
tekście trwającego kryzysu, w ponad 50 przypadkach respondenci wskazują za-
grożenie własnej pozycji. Defi niują je jako prawdopodobne w zakresie ryzyka 
związanego z:
− utratą pracy,
− wzrostem cen,
− trudnościami ze spłatą kredytu,
− brakiem środków na podstawowe, bieżące potrzeby,
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− brakiem możliwości odkładania wolnych środków fi nansowych na emery-
turę,

− stratą na inwestycjach kapitałowych,
− koniecznością rezygnacji z usług oraz dóbr luksusowych.

Rys. 2. Sytuacja gospodarstw domowych w roku 2009 porównaniu z rokiem ubiegłym
Źródło: opracowanie własne.

Kondycja własnych gospodarstw domowych, w porównaniu z rokiem 2008, 
jest oceniana w 50 przypadkach jako nieznacznie pogarszająca się. Drugą co 
do wielkości grupę respondentów stanowią osoby, których sytuacja nie uległa 
zmianie (40 osób). Budującym prognostykiem jest fakt, iż u 10% ankietowanych 
sytuacja ekonomiczna w porównaniu z rokiem ubiegłym poprawiła się. 

Zbliżone wyniki uzyskujemy w ocenie kondycji pracodawców, dokonanej 
przez pracowników. Jako dobrą ocenia ją 41 osób, 49 – jako stabilną, a jako po-
garszającą się – 10. Z zestawienia przedstawionych danych wynika dosyć jedno-
znacznie, że budżety domowe korelują z kondycją pracodawcy, co nie powinno 
zaskakiwać, gdyż z punktu widzenia pierwotnych źródeł przychodów są one toż-
same. Obie grupy cechuje podobna determinacja w dążeniu do osiągnięcia suk-
cesu zawodowego i biznesowego. Kroki podejmowane przez przedsiębiorców 
oceniane są często jako konieczne i adekwatne. Tak pozytywna ocena wynika 
zapewne z faktu, że w regionie, z którego wywodzą się respondenci, sytuacja na 
rynku pracy jest względnie stabilna (brak dużych przedsiębiorstw powiązanych 
kapitałowo z fi rmami zachodnimi, borykającymi się z problemami fi nansowy-
mi). Zaledwie kilka osób straciło pracę w ostatnim roku, jednak większość tych, 
którzy określają swoją sytuację jako pogarszającą się, jako przyczynę podaje 
redukcje czasu pracy i brak dodatkowych możliwości zarobkowania. 
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Wskaźnikiem potwierdzającym względnie korzystną kondycję fi nansową 
gospodarstw domowych jest struktura wydatków. Wynika z niej, że 36 osobom 
udaje się zaoszczędzić nieznaczne kwoty, 50 osób przeznacza uzyskane dochody 
w całości na bieżące wydatki, a dla 14 osób dochody są zbyt małe, aby móc zbi-
lansować miesięczne budżety. Należy jednak pamiętać, że w badaniach nie ujęto 
dochodów współmałżonków.

Rys. 3. Kondycja fi nansowa gospodarstw domowych (w czerwcu 2009 r.)
Źródło: opracowanie własne.

Generalnie pozytywna ocena pracodawców odbiega jednak od oceny, jaką 
ankietowani wystawiają rządowi za jego walkę z kryzysem. Działania rządu 
w pełni akceptuje zaledwie 8 ankietowanych, 67 wystawia ocenę negatywną, 
a 25 nie ma zdania. Jak wynika z rysunku, 26 osób na 100 jest zdania, że rząd 
powinien poszukiwać dalszych oszczędności, 24 osoby oczekują wprowadzenia 
mechanizmów, które pozwolą korzystać fi rmom z pomocy państwa (np. tanie 
kredyty, zmniejszenie obciążeń fi skalnych itp.). Aż 50 osób uznaje, że należało-
by obniżyć stopy procentowe. Potrzebę zastosowania więcej niż jednego instru-
mentu widzi 31 ankietowanych. Takie stanowisko świadczy zapewne o powadze 
sytuacji, w jakiej znajduje się nasza gospodarka – mimo że jest ona we względnie 
dobrej kondycji, to jednak notowana dynamika spadku podstawowego wskaźni-
ka wzrostu gospodarczego, jakim jest PKB, bez wątpienia napawa niepokojem.

Na pytanie, jak oceniany jest stan polskiej gospodarki, 44 ankietowanych 
uważa, że zmierza ona w złym kierunku, 52 jest zdania, że przeżywa trudne 
chwile, jednak jej sytuacja szybko się poprawia. Taki wynik, skorelowany z oce-
ną własnej sytuacji oraz oceną stabilności przedsiębiorstw, w których pracują 
ankietowane osoby, pozostaje w pewnej sprzeczności i wydaje się, że jest w du-
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żej mierze ukształtowany przez publikatory, które koncentrują się tylko i wyłącz-
nie na informacjach potwierdzających pogłębianie się recesji w Europie. Panuje 
jednak dosyć powszechna opinia, iż kryzys będzie zjawiskiem przejściowym 
i krótkotrwałym.

Rys. 4. Sytuacja gospodarcza Polski (w czerwcu 2009 r.)
Źródło: opracowanie własne.

Zarówno uwarunkowania makroekonomiczne, jak i lokalna ocena, wynika-
jąca z przeprowadzonych badań, pozwalają stwierdzić, że stan polskiej gospodar-
ki prezentuje się względnie optymistycznie na tle innych państw. Duży wpływ na 
jej kondycję ma kilka czynników, które naszą narodową gospodarkę odróżniają 
od wielu krajów europejskich. Jednym z nich jest jej wielkość, która w połącze-
niu z ogromnymi zapóźnieniami w praktycznie wszystkich dziedzinach generu-
je ogromny popyt na inwestycje. Zwiększony dostęp do kapitału, szczególnie 
z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji fi nansowych, powodu-
je, że prowadzone inwestycje mają zabezpieczenie fi nansowe dla ich realizacji, 
a zatem sektor ten jest mniej recesjogenny. Można zaryzykować stwierdzenie, 
iż obecny kryzys w Polsce w ograniczonym zakresie dotyka sektora publicznego. 
Jednak prognozy dalszego spadku PKB, do ok. 0,2% w całym 2009 r., sytuację 
tę pogorszą. Kolejnym czynnikiem, który ogranicza rozmiary recesji w Polsce, 
jest niewielkie powiązanie polskiego kapitału z konsorcjami zagranicznymi, 
ofi arami kryzysu światowego. Trzecim ważnym powodem, dla którego nasza 
gospodarka wydaje się bardziej odporna na recesję, jest optymizm społeczny, 
który przekłada się na popyt wewnętrzny. Skłonność do konsumpcji oraz niski 
kurs złotego powodują, że polskie produkty stały się konkurencyjne cenowo 
– również dla obcokrajowców. Wysoki kurs euro, przy względnie niskiej infl a-
cji, potęguje zainteresowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej, które 
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w zdecydowanej części wykorzystywane są na cele inwestycyjne, gdyż obec-
na siła nabywcza wzmacnia ich ekonomiczną efektywność. Zapowiadana przez 
wielu ekonomistów poprawa sytuacji w światowej gospodarce powinna nastąpić 
w 2010 r. Pierwsze symptomy dają się zauważyć na rynkach kapitałowych, na 
których notuje się wzrost wielu walorów. Pozostaje mieć nadzieję na jak najszyb-
sze przebudzenie się gospodarki światowej. Czas spowolnienia gospodarczego, 
a nawet recesji, jest okresem, w którym przy prowadzeniu odpowiedzialnej oraz 
aktywnej polityki gospodarczej można częściowo zniwelować dzielącą nas róż-
nicę od wysoko rozwiniętych państw europejskich. Przedstawione w niniejszym 
artykule argumenty zdają się takie założenie potwierdzać. 

Streszczenie

W artykule skupiono się na problematyce kryzysu gospodarczego oraz skutków 
jego oddziaływania na mieszkańców naszego kraju. Do analizy zagadnienia posłużono 
się wynikami badań empirycznych. Uzyskane informacje pozwoliły sformułować 
następujące wnioski: polska gospodarka potrafi  być konkurencyjna również w warunkach 
kryzysu, a optymizm konsumencki powoduje, że cechuje go łagodniejszy przebieg. 

Summary

THE SIDE OF ECONOMIC CRISIS IN POLAND:
ATTEMPT OF EVALUATION 

ACCORDING TO THE EMPIRICAL RESEARCH

The paper is focused on the economic crisis and its infl uence on the occupants 
in our country. The author of this study used a results of an empirical research. Informa-
tion from market research and other public opinion confi rm that polish economy can be 
competitive to other in the crisis conditions and consumer optimism causes that crisis has 
a gentler course.
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W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁALNOŚĆ 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie

Obecna sytuacja na międzynarodowych rynkach fi nansowych i jej negatyw-
ne konsekwencje wywierają wpływ nie tylko na sektor prywatny, lecz także na 
sektor publiczny. Rozprawy na temat wpływu kryzysu fi nansowego na funkcjo-
nowanie sektora fi nansów publicznych skupiają się przede wszystkim na realno-
ści zaplanowanych na 2009 r. dochodów, wydatków i poziomu defi cytu budże-
tu państwa, jednakże pomijają skutki, jakie obecna sytuacja gospodarcza może 
wywrzeć na budżety jednostek samorządu terytorialnego1. Stan budżetów tych 
jednostek jest w znacznym stopniu zdeterminowany prowadzoną przez rząd poli-
tyką fi nansową, na którą składają się polityka fi skalna oraz polityka monetarna.

Politykę fi nansową państwa najogólniej zdefi niować można jako wszelkie 
działania podejmowane przez władze monetarne oraz władze fi skalne, ukierun-
kowane na sferę gospodarczą i społeczną państwa. Prowadzona przez rząd po-
lityka fi nansowa wpływa na stan gospodarki, od którego w znacznym stopniu 
uzależniona jest sytuacja fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST). 

* Magdalena Potapińska – mgr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Szerzej na ten temat: L. Patrzałek, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na 
tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku, w: V Forum Samorządowe. Samorząd teryto-
rialny w zintegrowanej Europie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 526), s. 335–341.
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Wpływ polityki fi skalnej na sytuację JST jest uzależniony głównie od2:
− systemu podatkowego kraju,
− podziału zadań publicznych pomiędzy szczebel centralny a szczebel samorzą-

dowy,
− systemu zasilania fi nansowego jednostek samorządowych,
− zakresu swobody w zaciąganiu pożyczek i kredytów,
− bieżącej polityki rządu w zakresie udzielania dotacji i pożyczek z budżetu 

państwa.
Polityka monetarna natomiast może wpływać na jednostki samorządowe 

poprzez pobudzające lub hamujące oddziaływanie na procesy wzrostu gospodar-
czego poprzez dwa rodzaje czynników3:
a) czynniki bezpośrednie, do których zaliczyć można:

− ceny,
− stopy procentowe,
− kursy walutowe;

b) czynniki pośrednie, które oddziałując na wysokość dochodów tworzonych 
przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe w gospodarce, w sposób 
pośredni wpływają na sytuację fi nansową jednostek samorządowych. 

Ze względu na ograniczoną objętość referatu autorka szczególną uwagę 
poświęci problemowi wpływu kursu walutowego na działalność JST oraz propo-
zycjom rządu odnośnie do dostępnych instrumentów wsparcia.

Wpływ kursu walutowego 
na działalność jednostek samorządu terytorialnego

Jednym z najbardziej widocznych przykładów związków zachodzących 
między prowadzoną polityką monetarną a działalnością sektora samorządowego 
są zjawiska związane z kształtowaniem kursu walutowego. W przeciwieństwie 
do sektora prywatnego, JST w większości nie doświadczają ryzyka kursowe-
go pojawiającego się przy zaciąganiu kredytów i pożyczek w walutach obcych. 
Wpływ na taką sytuację mają akty wykonawcze do ustawy o fi nansach publicz-
nych, dopuszczające tylko w ograniczonym zakresie możliwość zaciągania zobo-

2 S. Owsiak, Polityka fi nansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy 
samorządu terytorialnego w Polsce, w: tamże, s. 10. 

3 S. Owsiak, Polityka monetarna a rozwój samorządu w Polsce, w: IV Forum Samorządowe. 
Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
2008 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 489), s. 310–312.
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wiązań w walutach obcych. Jednakże nie oznacza to, że JST nie tracą na zmien-
nym kursie walutowym. 

W realizacji zadań, głównie w zakresie infrastruktury, kurs walutowy ma 
znaczący wpływ na działalność JST przy dokonywaniu zakupów dóbr inwesty-
cyjnych4. Największe ryzyko kursowe ponoszą samorządy w wypadku realizacji 
projektów unijnych. Problemem jest różnica między kursem ustalonym w kosz-
torysie inwestycji a kursem z momentu zwrotu środków. Jednocześnie – na co 
zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na dezyderat złożony 
w kwietniu 2006 r. przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej – standardowe metody ograniczenia ryzyka kursowego nie mogą mieć 
zastosowania w przypadku pomocy unijnej, ze względu na niedokładną znajo-
mość wartości dostępnych środków5. Problem dokonywania rozliczeń projektów 
unijnych jest szczególnie ważny, gdyż w razie dużych wahań kursowych może 
implikować negatywne skutki nie tylko dla budżetów państwa i JST, ale również 
dla wykonawców podejmujących się realizacji projektów6.

Instrumenty wsparcia proponowane przez rząd

Rząd, celem złagodzenia negatywnych skutków kryzysu, podejmuje działa-
nia o charakterze trwałym, długookresowym, wspierającym wzrost gospodarczy. 
Kluczowym czynnikiem przy realizacji podejmowanych działań jest zapewnie-
nie stabilności fi nansów m.in. sektora instytucji samorządowych7. 

Przykładem działań mających na celu wsparcie JST w dobie kryzysu jest 
zestawienie środków dostępnych dla samorządów, stworzone przez Ministerstwo 
Finansów wspólnie z innymi resortami, pokrótce zaprezentowane w tabeli 1.

4 S. Owsiak, Polityka fi nansowa państwa..., s. 17.
5 Tamże, s. 19.
6 Szerzej: tamże, s. 17.
7 Szerzej: Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa 2008, s. 23.



288 Magdalena Potapińska

Tabela 1

Wybrane instrumenty wsparcia dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego 
w 2009 r.

Podstawa wsparcia
Resort 

odpowiedzialny 
za wdrożenie
instrumentu

Przeznaczenie instrumentu wsparcia

Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka
(PO IG)
2007–2013

Ministerstwo 
Gospodarki

Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-
-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 
– JST otrzymują wsparcie na przygotowanie tere-
nów inwestycyjnych dla projektów inwestycyj-
nych. JST mogą otrzymać dofi nansowanie m.in. na 
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, 
opracowania kompleksowych badań geotechnicz-
nych, opracowanie studium wykonalności, analizy 
formalnoprawne nieruchomości, raporty o oddziały-
waniu na środowisko naturalne, projekty doradczo-
-promocyjne itd.

Ustawa z dnia 8 grudnia 
2006 r. o fi nansowym 
wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych
(Dz. U. Nr 251, 
poz. 1844).

Ministerstwo 
Infrastruktury

Zapewnienie schronienia lub mieszkania potrzebu-
jącym poprzez budowę, remont, przebudowę oraz 
zmianę sposobu użytkowania budynków z prze-
znaczeniem na lokale socjalne. Program przewidu-
je możliwość ubiegania się o fi nansowe wsparcie 
z budżetu państwa przez podmioty, do których usta-
wowych lub statutowych zadań należy zapewnianie 
schronienia lub mieszkania potrzebującym, tj. gmi-
ny, powiaty, związki międzygminne i organizacje 
pożytku publicznego

Ustawa z dnia 
26 października 1996 r. 
o niektórych formach 
popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 
z późn. zm.).

Ministerstwo 
Infrastruktury

Preferencyjny kredyt przeznaczony na sfi nansowa-
nie infrastruktury technicznej towarzyszącej bu-
downictwu mieszkaniowemu niezależnie od formy 
i typu tego budownictwa, przeznaczony dla gmin. 
Kredytem ze środków Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego można sfi nansować maksymalnie 70% 
kosztów inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu, 
polegającej na budowie sieci kanalizacyjnych, desz-
czowych, wodociągowych, gazowych, centralnego 
ogrzewania, elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych, a także dróg, ulic i oświetlenia. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
8 kwietnia 2008 r. 
w sprawie decyzji 
dotyczących fi nansowania 
z budżetu państwa 
inwestycji planowanych 
do realizacji w ramach 
programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012” 
(Dz. U. Nr 61, poz. 376)

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

Założeniem rządowo-samorządowego programu 
pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” jest wybudowanie 
w każdej gminie na terenie całego kraju nowoczes-
nych, ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów 
boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem 
socjalnym. W realizacji tego programu partycypują 
fi nansowo w równych częściach: rząd, samorządy 
województw oraz gminy.

Program wieloletni 
„Przygotowanie 
i wykonanie przedsię-
wzięć EURO 2012”

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

Inwestycje związane z budową stadionów piłkar-
skich w miastach, które, poza Warszawą, zostały 
wybrane na gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012.

Źródło: http://www.rio.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_rioop&id_dzi=35&id_men=61 
(1.06. 2009).
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Swoje propozycje przygotowały ministerstwa: Gospodarki, Finansów, 
Infrastruktury, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Skarbu 
Państwa, Sportu i Turystyki, Środowiska, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Rozwoju Regionalnego. Zestawienie to, zda-
niem resortu fi nansów, „może okazać się pomocne przy prowadzeniu gospodarki 
fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym roku budżetowym”8. 
Wielu samorządowców jednak jest zdania, że propozycje ministerstw nie przy-
czynią się do poprawy sytuacji samorządów, gdyż znaczna część to instrumen-
ty, które istniały przed kryzysem, a pozostałe to po prostu środki unijne. Wśród 
45 propozycji na szczególną uwagę zasługują instrumenty ukierunkowane na 
wspieranie innowacyjności gospodarki jak i instrumenty przeznaczone na projek-
ty infrastrukturalne. Zwłaszcza w sytuacji, gdy większość samorządów, szukając 
oszczędności, nie zamierza – w miarę możliwości – ciąć wydatków związanych 
z inwestycjami, lecz przede wszystkim szukać oszczędności w bieżącym dzia-
łaniu urzędów9. Realizowane inwestycje są w stanie łagodzić kryzys, szczegól-
nie w wymiarze lokalnym. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w największych 
polskich miastach (tab. 2) nie tylko mogą się przyczynić do wzmożonego popy-
tu na roboty budowlane, ale także mogą wpłynąć na powstawanie miejsc pracy 
i pewnego rynku zbytu na materiały budowlane oraz konstrukcje stalowe, prace 
projektowe itp.10

Tabela 2

Planowane przez największe polskie miasta wydatki inwestycyjne w 2009 r. 
(w tys. zł)

Miasto Wydatki Wydatki majątkowe
(w tym planowane inwestycje)

1 2 3
Białystok 1 395 000    521 337
Bydgoszcz 1 314 599    249 968
Gdańsk 2 138 419    613 682
Katowice 1 661 308    536 573
Kraków 3 458 888    803 651
Lublin 1 415 110    332 085
Łódź 2 904 459    831 736
Poznań 3 136 010 1 107 393

8 http://www.samorzad.pap.pl (1.06.2009).
9 Szerzej: M. Gawrychowski, Wpływy samorządów będą mniejsze o setki milionów złotych, 

„Gazeta Prawna” 2009, nr 117, A1–A3. 
10 http://www.egospodarka.pl (1.06.2009).
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1 2 3
Rzeszów    708 578    171 597
Szczecin   1 720 654     611 660
Warszawa 12 526 752   3 106 306
Wrocław   3 986 237   1 740 622
Razem 36 366 013 10 626 610

Źródło: M. Gawrychowski, Wpływy samorządów będą mniejsze o setki 
milionów złotych, „Gazeta Prawna” 2009, nr 117, s. A2.

Część samorządów, nie mając możliwości przewidywania kształtu budżetu 
państwa na rok 2010, decyduje się na przekładanie części zaplanowanych in-
westycji na późniejsze terminy, chcąc jak najlepiej przygotować się do skutków 
spowolnienia gospodarczego. Tabela 3 przedstawia przykładowe weryfi kacje 
planów inwestycyjnych, już zaobserwowane w polskich miastach. 

Tabela 3

Przykładowe weryfi kacje planów inwestycyjnych przez samorządy

Miasto Planowane zmiany

Wrocław Radni 6 lipca mieli zatwierdzić listę projektów, których realizacja zostanie 
na razie wstrzymana.

Gdańsk W maju powstała lista projektów, z których realizacji miasto rezygnuje.
Warszawa Trwa analiza mająca na celu wybór projektów, które zostaną zamrożone.

Lublin Koncentruje się tylko na dokończeniu projektów już rozpoczętych lub fi nanso-
wanych ze środków UE.

Bydgoszcz Nie ogranicza inwestycji.
Kraków Nie planuje ograniczać inwestycji.

Źródło: M. Gawrychowski, Wpływy samorządów..., s. A3.

Obszary ryzyka 

Rząd, prowadząc działania zmierzające w kierunku ograniczania negatyw-
nych skutków kryzysu, musi na każdym etapie planowania przewidywać możli-
wość pojawienia się sytuacji wywierających wpływ na realizację zaplanowanych 
działań. Szczególnie prowadzona przez rząd polityka fi nansowa nierozerwalnie 
związana jest z pojęciem ryzyka, które może determinować zmiany we wcześniej 
określonych założeniach. Jednocześnie ryzyko warunkuje oddziaływanie polity-
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ki na sektor samorządowy. Do istotnych obszarów ryzyka, których spodziewa się 
polski rząd w nadchodzącym czasie, należy zaliczyć11:
− ryzyko makroekonomiczne, którego głównymi obszarami są:

a) głębokość i długość trwania obecnego kryzysu na międzynarodowym 
rynku fi nansowym oraz skala jego negatywnego wpływu na sferę realną 
światowej gospodarki,

b) niepewność odnośnie do dalszego kształtowania się cen surowców ener-
getycznych, w szczególności ropy naftowej na rynku światowym,

c) stopień wpływu kryzysu na polską gospodarkę, w tym sytuacja u głów-
nych partnerów handlowych, warunki pozyskania środków fi nansowych,

d) awersja do ryzyka i sentyment inwestorów zagranicznych odnośnie 
do lokowania kapitału w Polsce,

e) sytuacja na rynku pracy, w tym skala powrotów Polaków z emigracji 
zarobkowej;

− pozostałe:
a) niższa absorpcja środków z Unii Europejskiej,
b) brak uregulowań roszczeń reprywatyzacyjnych,
c) kary i odszkodowania,
d) poręczenia i gwarancje oraz inne operacje,
e) ryzyko legislacyjne i polityczne.

Podsumowanie

Polityka fi nansowa państwa ma znaczący wpływ na możliwości rozwojowe 
JST. Odpowiednio prowadzona, nastawiona na wspieranie samorządów przy jed-
noczesnej chęci władz samorządowych do jak najmniejszego cięcia wydatków, 
wpływa na postrzeganie JST jako podmiotów mogących odegrać znaczącą rolę 
w osłabianiu skutków kryzysu rodzimej gospodarki. Samorządy terytorialne, 
które będą wspierane adekwatnie do swoich potrzeb, w późniejszym czasie 
samodzielnie mogą implikować prorozwojowe działania społeczno-gospodar-
cze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym.

Perspektywy dla władz samorządowych wydają się korzystne. Już dziś 
urzędy gmin, miast i regionów stały się poszukiwanymi przez fi rmy inwestorami 
kształtującymi przede wszystkim dużą część rynku budowlanego. 

Należy zaznaczyć, że działalność prosamorządowa ze strony rządu nie po-
winna mieć tylko charakteru doraźnego i być wyłącznie reakcją na zaistniałą 

11 Program konwergencji..., s. 25.
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sytuację gospodarczą. Rząd powinien prowadzić pragmatyczną politykę wobec 
potrzeb samorządowych.

Koniecznym działaniem, które musi być podjęte przez samorządy, jest rów-
nież nieustanne podejmowanie starań dotyczących pozyskiwania nowego kapi-
tału, a także realizacji kolejnych inwestycji, które dodatkowo mogą pojawić się 
z racji oddziaływania faz cyklu koniunkturalnego u schyłku obecnego kryzysu. 
Wykorzystywanie nadarzających się okazji może się bowiem przyczynić w kon-
sekwencji do wykreowania trwałej przewagi konkurencyjnej w stosunku do po-
zostałych JST.

Streszczenie

Prezentowany referat ma na celu ukazanie, iż obecna sytuacja na międzynarodowych 
rynkach fi nansowych odciska piętno nie tylko na sektorze prywatnym, lecz także na sek-
torze publicznym. Wpływa zarówno na budżet państwa, jak i na stan budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, których kształt w dużym stopniu zdeterminowany jest poprzez 
prowadzoną przez rząd politykę fi skalną oraz monetarną. Odpowiednio prowadzona 
polityka fi nansowa rządu w dobie kryzysu gospodarczego może wpłynąć na możliwość 
odegrania przez jednostki samorządu terytorialnego istotnej roli w osłabieniu skutków 
kryzysu gospodarki polskiej i, co więcej, dać impuls do rozwoju gospodarczego.

Summary

INFLUENCE OF THE STATE’S FINANCIAL POLICY 
DURING ECONOMIC CRISIS 

ON THE ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

The article shows that a current situation in international fi nancial markets infl uen-
ces not only on a private sector but also a public one. It infl uences not only on the state’s 
budget but also individual budgets of self-government units whose shape is very much 
determined by the government’s fi scal and monetary policy. The government’s proper 
fi scal policy, during economic crisis, can make it possible for the self-government units 
to play an important role in weakening the results of the crisis in the Polish economy and, 
what is more, can stimulate an economic growth.
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WYNIKI FINANSOWE 
MAŁYCH I ŚREDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

W POLSCE W LATACH 2002–2008

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa pojawiły się w życiu gospodarczym wraz z rozwojem sto-
sunków towarowo-pieniężnych, a ich dynamiczny rozwój przypada na przełom 
XVIII i XIX w. W okresie tym można zaobserwować daleko posunięty podział 
pracy, uzbrojenie stanowisk pracy w coraz to nowocześniejsze maszyny i urzą-
dzenia techniczne, a tym samym ograniczenie liczby pracowników przy produk-
cji tych samych wyrobów. Zatrudnienie w skali mikro malało, ale w skali makro, 
wraz z rozwojem nowych przedsiębiorstw – rosło. W kolejnych etapach rozwoju 
gospodarczego małe przedsiębiorstwa ustąpiły miejsca przedsiębiorstwom du-
żym, by ponownie przeżyć swój dynamiczny rozwój w drugiej połowie XX w. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły zdobywać uznanie ekonomistów i spe-
cjalistów od zarządzania.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wielkości 
przychodów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczegól-
nym uwzględnieniem płynności fi nansowej pierwszego i drugiego stopnia. Ma-
teriał źródłowy dotyczy lat 2002–2008 i został opracowany na podstawie infor-
macji pozyskanych z raportów publikowanych przez Polską Agencję Rozwoju 

* Marcin Ratajczak – mgr, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział 
Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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Przedsiębiorczości (PARP). Rok 2008 dotyczy prognoz opracowanych przez 
PARP. Analiza zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu metody opisowej 
i tabelarycznej.

Istota przedsiębiorczości i jej związek z rozwojem gospodarczym kraju

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w krajach Unii Europejskiej dokony-
wały się zasadnicze zmiany rynkowe polegające na przechodzeniu od gospodar-
ki korporacyjnej do gospodarki przedsiębiorczej. Dlatego jednym z podstawo-
wych zadań zarówno dla naukowców, jak i polityków jest analizowanie rozwoju 
przedsiębiorczości, która do tej pory była głównie zjawiskiem amerykańskim, 
a nie europejskim. Bardzo istotne jest także powiązanie między rozwojem przed-
siębiorczości a innowacjami, które odgrywają bardzo istotną rolę w gospodarce 
opartej na wiedzy1. Według wielu ekonomistów powiązanie to w największym 
stopniu wpływa na wyniki ekonomiczne (głównie fi nansowe) małych i średnich 
podmiotów gospodarczych2.

Przedsiębiorczość występuje w każdym sektorze gospodarki i w każdym 
typie biznesu, zarówno w fi rmach jednoosobowych, małych, średnich, jak i du-
żych. Na rozwój przedsiębiorczości w danej gospodarce może mieć wpływ wiele 
różnorodnych czynników3:
a) kulturowych (podejście społeczeństwa do hierarchii potrzeb, indywidualizmu 

oraz tradycji),
b) geografi cznych (ukształtowanie terenu, infrastruktura techniczna, rozwój da-

nego regionu),
c) społecznych (postrzeganie rodziny, rola kobiet oraz mniejszości narodowych, 

podejście do sukcesu),
d) ekonomicznych (klimat dla biznesu, stopa bezrobocia).

Przedsiębiorczość jest wieloaspektowym zjawiskiem społeczno-gospodar-
czym. Potwierdza to fakt, że do tej pory nie ma jednej, ogólnie przyjętej defi nicji 
tego pojęcia. Najczęściej uważa się, że jest to sposób myślenia i proces mający 
na celu stworzenie nowych form działalności gospodarczej oraz rozwój już ist-

1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1960, 
s. 11. 

2 I. Sikorska-Wolak, Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkań-
ców wsi, w: Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Wydaw. SGGW, Warszawa 2008, s. 12. 

3 D. De, Fostering entrepreneurship in Europe, Swedish Foundation for Small Business Re-
search, Paris 2001, s. 6.
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niejących, z włączeniem umiejętności podejmowania ryzyka4. Dlatego przedsię-
biorczość koncentruje się wokół procesu zmiany, kreatywności oraz innowacji 
z właściwym sposobem zarządzania w obrębie nowej lub istniejącej organizacji. 
Przedsiębiorcy są organizatorami produkcji i innowatorami skłonnymi do podej-
mowania ryzyka poprzez wprowadzanie nowych towarów na rynek, tworzenie 
nowych rynków, odkrywanie niewykorzystanych zasobów oraz rozwijanie no-
wych technologii. Ich głównym celem jest osiągnięcie zysku, ale kierują się także 
pragnieniem niezależności, chęcią samorealizacji i dążeniem do urzeczywistnie-
nia swojej wizji5. 

Przedsiębiorczość, stymulując wzrost gospodarczy, jest bardzo istotna dla 
małych i średnich podmiotów gospodarczych, które mają różne formy własności 
i działają w różnych sektorach gospodarki. Konieczne staje się więc łączenie 
kreatywności i innowacyjności z zarządzaniem we wszystkich fazach cyklu życia 
przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest także odpowiednie środowisko do tworzenia 
oraz działania małych i średnich fi rm. Istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości 
musi odgrywać otoczenie instytucjonalne, rządowe oraz pozarządowe, wspiera-
jąc rozbudowę infrastruktury fi nansowej, która będzie pomagała rozwojowi tego 
segmentu przedsiębiorstw na świecie6. 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że przedsiębior-
czość jest ściśle powiązana z innowacyjnością i wynikami ekonomicznymi, a co 
za tym idzie – pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju gospodarczym wszystkich 
gospodarek krajowych. Małe i średnie podmioty gospodarcze praktycznie we 
wszystkich krajach odgrywają obecnie przewodnią rolę w rozwoju gospodarczym 
na wszystkich szczeblach, czyli ekonomicznym, społecznym i organizacyjnym. 
Dlatego właśnie poprawnie funkcjonująca mała i średnia przedsiębiorczość jest 
uznawana za źródło poprawy wyników ekonomicznych i fi nansowych, głównie 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, stopień innowacji, płace, wydajność czy 
wymianę międzynarodową. 

4 A.P. Wiatrak, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przed-
siębiorczości – szanse i zagrożenia, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg 
2003, s. 26.

5 Green Paper Entrepreneurship in Europe, European Commission, Brussels 2003, s. 7.
6 S. Makarski, Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie, w: Uwarunkowania rozwo-

ju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europej-
ską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999, s. 37.
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Wyniki fi nansowe małych i średnich przedsiębiorstw

Materiał źródłowy obejmuje lata 2002–2008 i został opracowany na pod-
stawie danych pozyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W 2006 r. przychody przedsiębiorstw ogółem z całokształtu działalności osiąg-
nęły wielkość 2,5 bln zł i były o ponad 800 mld zł wyższe niż na początku anali-
zowanego okresu (tab. 1). 

Tabela 1 

Przychody przedsiębiorstw w latach 2002–2006 (mln zł)

Rok Ogółem
Według liczby zatrudnionych

0–9 10–49 50–249 > 249
2002 1 757 435 475 497 203 685 376 423 661 830
2003 1 816 185 489 521 267 332 389 415 679 916
2004 2 186 647 540 195 313 941 487 104 835 407
2005 2 257 202 551 679 302 171 501 310 882 042
2006 2 551 195 656 064 339 812 561 214 1 015 103

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Raporty o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2002–2008.

Widać wyraźnie, że tempo wzrostu przychodów w 2005 r. było stosun-
kowo umiarkowane w porównaniu z bardzo dużym wzrostem obserwowanym 
w latach 2004 oraz 2006. Może to wynikać z potrzeby przystosowania się pod-
miotów gospodarczych w Polsce do nowych warunków funkcjonowania w związ-
ku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej i zwiększeniem się przez to 
konkurencji na krajowym rynku. W całym okresie 2002–2006 wszystkie podmio-
ty gospodarcze, oprócz małych, wykazywały wzrostową tendencję przychodów 
z całokształtu działalności. Widocznie małe podmioty gospodarcze potrzebowały 
dłuższego czasu na przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania na 
rynku europejskim (zanotowały spadek przychodów w 2005 r.). Natomiast naj-
wyższy wzrost przychodów występował w przedsiębiorstwach dużych (o prawie 
400 mld zł) oraz średnich i mikro (po ok. 180 mld zł). 

W latach 2002–2008 (okres przed i po wstąpieniu Polski do UE oraz po-
czątki kryzysu gospodarczego) największą dynamikę wzrostową przychodów 
wykazywały przedsiębiorstwa duże oraz zatrudniające 50–249 osób (średnio 7% 
w każdym analizowanym roku). Podmioty małe najszybciej wyszły z kryzysu 
gospodarczego lat 2001–2002 i osiągnęły w 2003 r. wzrost przychodów o ponad 
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16% w stosunku do roku poprzedniego, jednak najsłabiej poradziły sobie z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej, notując w 2005 r. spadek wielkości przycho-
dów – jako jedyna grupa przedsiębiorstw. Sytuację tę prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Dynamika przychodów przedsiębiorstw w latach 2002–2008
(rok poprzedni = 100%)

Źródło: jak w tab. 1.

Dynamiczny wzrost przychodów wszystkich rodzajów fi rm w roku 2006 
wynikał przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży w budownictwie, transpor-
cie oraz przetwórstwie przemysłowym. Ogólnie udział sektora MŚP (mikro, małe 
i średnie) w przychodach wszystkich przedsiębiorstw w całym analizowanym 
okresie utrzymywał się na podobnym poziomie i wynosił ok. 60%. Widać wy-
raźnie, że w 2008 r. wszystkie grupy przedsiębiorstw zanotowały spadek przy-
chodów ogółem. Wynikać to może z kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się 
w tym okresie w całej gospodarce światowej. 

Jeśli chodzi o strukturę przychodów sektora MŚP według sekcji gospodarki, 
największe przychody zostały wytworzone przez handel i naprawy – prawie po-
łowa, gdzie dominowały fi rmy zatrudniające 0–9 osób i małe (rys. 2). 

W całym analizowanym okresie najbardziej wzrósł jednak udział sek-
cji przemysł oraz budownictwo. Na pewno związane było to z pozyskiwaniem 
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i przeznaczaniem ich na 
inwestycje budowlane oraz przemysłowe. Łącznie w tych dwóch sekcjach wy-
twarzano prawie jedną trzecią przychodów całego sektora MŚP, ale dominującą 
rolę odgrywały tu podmioty średnie. Z kolei w sekcji obsługa nieruchomości 
i fi rm dominującą rolę odgrywały podmioty zatrudniające 10–49 pracowników. 
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Rys. 2. Struktura przychodów sektora MŚP według sekcji gospodarki w 2008 r.
Źródło: jak w tab. 1.

Pod koniec 2007 r. liczba przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunko-
we i zatrudniających powyżej dziewięciu osób wynosiła prawie 43 800 pod-
miotów gospodarczych, a ich przychody z całokształtu działalności wynosiły 
1 847 225 mln zł. Stanowiły one tylko 2,7% ogólnej liczby wszystkich podmio-
tów aktywnych, ale ich przychody obejmowały aż 72% ogólnej wartości przy-
chodów wszystkich przedsiębiorstw. Ich sytuacja fi nansowa jest poddawana róż-
nym analizom, ze względu na uznawanie tych przedsiębiorstw za grupę reprezen-
tatywną dla całej analizowanej populacji. 

Wskaźnikiem, który pokazuje sytuację fi nansową przedsiębiorstw, jest 
płynność fi nansowa pierwszego i drugiego stopnia7. W latach 2004–2005 war-
tość wskaźnika płynności fi nansowej pierwszego stopnia przedsiębiorstw zatrud-
niających powyżej dziewięciu osób i prowadzących księgi rachunkowe wzrosła 
z 28,6% do 32,3%, a w 2006 r. – aż do 35% (rys. 3). 

7 W analizach statystyczno-ekonomicznych wyróżnia się wskaźniki płynności fi nansowej 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wszystkie trzy są ułamkami (po pomnożeniu przez 100 
wyrażonymi w procentach) mającymi identyczny mianownik, którym jest wartość zobowiązań 
krótkoterminowych według stanu na koniec badanego okresu. W liczniku wskaźnika płynności 
pierwszego stopnia uwzględnia się środki najbardziej płynne, a więc gotówkę na rachunkach ban-
kowych przedsiębiorstw i te papiery wartościowe w ich dyspozycji, które można sprzedać niemal 
natychmiast. W liczniku wskaźnika płynności drugiego stopnia uwzględnia się dodatkowo należ-
ności i roszczenia przedsiębiorstw, a w liczniku wskaźnika płynności trzeciego stopnia – wartość 
zapasów towarów, materiałów, produkcji nie zakończonej i produktów gotowych.  
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Rys. 3. Płynność fi nansowa pierwszego stopnia przedsiębiorstw w latach 2002–2008 
(%)

Źródło: jak w tab. 1.

W całym analizowanym okresie występowała wyraźna tendencja wzro-
stowa, począwszy od roku 2002, w którym mieliśmy do czynienia jeszcze ze 
spowolnieniem gospodarczym. Także w 2005 r., w odróżnieniu od wskaźnika 
rentowności, nastąpił wzrost tego rodzaju płynności w podmiotach gospodar-
czych. Najwyższe przyrosty tego rodzaju płynności występowały w podmiotach 
zatrudniających powyżej 249 osób. W całym analizowanym okresie wartość tego 
wskaźnika wzrosła o ponad 19%, czyli więcej niż w 2002 r. wynosił cały ten 
wskaźnik. Tendencja występująca w całym sektorze MŚP, dotycząca płynności 
fi nansowej pierwszego stopnia, była bardzo korzystna w całym okresie. Dopiero 
rok 2008 przyniósł spadek wskaźnika płynności fi nansowej pierwszego stopnia, 
na co największy wpływ miał na pewno rozpoczęty w tym roku kryzys gospodar-
czy w gospodarkach większości krajów europejskich. 

Natomiast wartość wskaźnika płynności drugiego stopnia zwiększyła się 
między rokiem 2004 a 2005 z 89,2% do 99,3%, a w 2006 r. osiągnęła wielkość 
100,7%. Tak wysokie wskaźniki, jak w 2006 r., nie były obserwowane w żadnym 
z lat, począwszy od 2002 r. Zaprezentowano to na rysunku 4. 

W przypadku tego wskaźnika najwyższy przyrost wystąpił w przedsię-
biorstwach zatrudniających 10–49 osób i największych (ok. 30 % w stosunku 
do 2002 r.). Świadczy to o tym, że podmioty te z roku na rok coraz lepiej radziły 
sobie z pokrywaniem zobowiązań krótkoterminowych przez środki najbardziej 
płynne (gotówkę) oraz należności i roszczenia przedsiębiorstw. Również w wy-
padku tego wskaźnika widać negatywny wpływ kryzysu gospodarczego oraz 
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spadek wartości płynności fi nansowej drugiego stopnia wszystkich grup przed-
siębiorstw w roku 2008. 

Rys. 4. Płynność fi nansowa drugiego stopnia przedsiębiorstw w latach 2002–2008 
(%)

Źródło: jak w tab. 1.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pokazuje, że w polskiej gospodarce dominują 
przychody wytwarzane w przedsiębiorstwach mikro oraz zatrudniających powy-
żej 249 osób, a przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpiło przede 
wszystkim dzięki aktywności największych podmiotów gospodarczych. Trzeba 
także podkreślić, że w analizowanych latach największą dynamikę wzrostową 
przychodów wykazywały przedsiębiorstwa duże oraz zatrudniające 50–249 osób 
– średnio 7% w każdym analizowanym roku. 

Sektor MŚP odgrywał najważniejszą rolę w dwóch podstawowych sekcjach 
gospodarki (handel i naprawy oraz przemysł), gdzie udział przychodów wytwo-
rzonych w tych sekcjach przez te podmioty gospodarcze wahał się między 71–
72%. Trzeba podkreślić, że w sekcjach tych dominowały podmioty zatrudniające 
0–9 osób oraz małe.

W przypadku wskaźników płynności fi nansowej pierwszego i drugiego stop-
nia w całym analizowanym okresie występowała wyraźna tendencja wzrostowa 
wśród wszystkich analizowanych przedsiębiorstw. Dopiero rok 2008 przyniósł 
zahamowanie tej tendencji, co wiąże się z kryzysem gospodarczym na świecie.
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Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wyniki fi nanso-
we małych i średnich podmiotów gospodarczych w całym analizowanym okresie 
wykazywały tendencję wzrostową – zarówno przychody, jak i wskaźniki obrazu-
jące płynność fi nansową tych podmiotów. Rok 2008 przyniósł zahamowanie tej 
tendencji, co na pewno miało istotny związek ze spowolnieniem gospodarczym 
oraz początkami kryzysu gospodarczego na rynkach światowych. 

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wielkości przy-
chodów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 
płynności fi nansowej pierwszego i drugiego stopnia. W pierwszej części artykułu uka-
zano znaczenie przedsiębiorczości i jej powiązanie z rozwojem gospodarczym. Nato-
miast druga część poświęcono analizie sytuacji fi nansowej małych i średnich podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku. Dane pochodzą z Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmują lata 2002–2008.

Summary

FINANCIAL RESULTS 
OF SMALL AND MEDIUM ECONOMIC UNITS IN POLAND

IN YEARS 2002–2008

Purpose of the article is presentation of results of analysis largeness of income 
in small and medium enterprises, with particular taking into consideration fi nancial 
liquidity fi rst and second degree. In fi rst part of article was showed meaning of enterprise 
and coherent with economic development. However, second part was devoted of analyze 
fi nancial status of small and medium enterprises functioning on Polish market. Data come 
from the Polish Agency for Enterprise Development and they include years 2002–2008. 
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CENY TRANSFEROWE 
DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA FINANSAMI 
GRUP KAPITAŁOWYCH

Problematyka cen transferowych jest obecnie jednym z najważniejszych 
zagadnień w zakresie funkcjonowania grup kapitałowych. Szacuje się, że ponad 
połowa obrotów handlowych na świecie odbywa się w ramach transakcji we-
wnątrzgrupowych. Ceny transferowe związane są z wieloma aspektami działal-
ności fi rmy, obejmującymi m.in. transakcje dotyczące wartości niematerialnych 
i prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania do-
kumentacji transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Obowiązek spo-
rządzenia i przedstawienia stosownej dokumentacji obejmuje transakcje między 
podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub równowartość) wyni-
kająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 
wymagalnych świadczeń przekracza równowartość1:

* Joanna Rzempała – Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński.

** Artur Rzempała – Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, 
Akademia Morska w Szczecinie.

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654 z późń. zm.).
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− 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakłado-
wego, albo

− 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnie-
nia wartości niematerialnych i prawnych, albo

− 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.
Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnące zainteresowanie kadry kie-

rowniczej problematyką cen transferowych.
Z badań przeprowadzonych w 2004 r. przez fi rmę Ernst & Young, wynika, 

iż w odniesieniu zarówno do fi rm międzynarodowych, jak i krajowych, w ostat-
nich latach istotnie zwiększyła się świadomość kierownictwa tych organizacji 
w zakresie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmio-
tami powiązanymi.

Z tabeli 1 wynika, iż transakcje dotyczące wartości niematerialnych i praw-
nych są jednym z obszarów działalności fi rmy, uznanych za stanowiące ryzyko.

Tabela 1 

Transakcje uznane za stanowiące ryzyko 
(w %)

Obszary transakcji Z perspektywy
światowej

Z perspektywy
lokalnej

Usługi zarządcze 
Sprzedaż produktów gotowych 
Usługi techniczne 
Wartości niematerialne i prawne 
Finansowanie w ramach grupy kapitałowej 
Sprzedaż materiałów 
Marża na sprzedaży towarów 
Umowy na podział kosztów badań i rozwoju 

50
47
35
40
36
29
30
27

35
32
27
28
28
22
21
19

Źródło: Ceny transferowe w Polsce, raport z badania Ernst & Young w 2004 r.

Mając to na względzie, dokumentowanie transakcji dotyczących świadczeń 
o charakterze niematerialnym nabiera szczególnego znaczenia.

Na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani 
do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji, obejmującej2:
− określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji 

(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2 Tamże.
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− określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją 
oraz formę i termin zapłaty,

− metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transak-
cji,

− określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przy-
padku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez pod-
miot,

− wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości 
przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględ-
nione zostały te inne czynniki.

W przypadku transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych 
dodatkowym elementem wymaganym w dokumentacji jest precyzyjne określe-
nie oczekiwanych korzyści związanych z realizacją danej transakcji, najlepiej 
z podaniem ich wartości odzwierciedlającej się we wzroście przychodów lub 
zmniejszeniu kosztów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, krąg podmiotów, na których ciąży 
obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej, jest stosunkowo szeroki. Do 
sporządzania dokumentacji cen transferowych zobowiązane są także podmio-
ty, które zawierają transakcje z podmiotami niekoniecznie powiązanymi, ale 
w związku z transakcjami, w których zapłata należności z nich wynikających 
dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miej-
sce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową.

Zakres pojęcia wartości niematerialnych i prawnych wskazuje na szerokie 
zastosowanie cen transferowych w transakcjach realizowanych w ramach grup 
kapitałowych. Polskie przepisy podatkowe wprowadzające przedmiotowy obo-
wiązek dokumentacyjny używają pojęcia „wartości niematerialne i prawne”. 
Przepisy te nie zawierają jednak defi nicji dób niematerialnych3.

Według wytycznych OECD handlowe dobra niematerialne można podzielić 
na dwie grupy4:
1) dobra niematerialne wytwórcze, czyli dobra powstałe w wyniku i związane 

z działalnością produkcyjną, wytwórczą. Grupa ta obejmuje: patenty, projek-
ty wynalazcze, know-how, które wykorzystywane są przy produkcji dóbr lub 

3 E. Malec, D. Roszkowski, Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, 
by zminimalizować ryzyko podatkowe, ODIDK, Gdańsk 2006, s. 127.

4 J. Wyciślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, 
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 175.
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świadczeniu usług, a także tego rodzaju wartości niematerialne, które same 
w sobie mogą stanowić towar handlowy (np. oprogramowanie komputero-
we);

2) dobra niematerialne będące przedmiotem działalności marketingowej. Gru-
pa ta obejmuje: znaki fabryczne lub handlowe i nazwy handlowe, które po-
magają w zdobywaniu klienteli, tworzeniu sieci dystrybucji i składowania, 
w ustalaniu jednolitych nazw, symboli lub znaków grafi cznych, które odgry-
wają silną rolę promocyjną dla danego produktu.

Podatnik, który ma wątpliwości, czy ciąży na nim obowiązek sporządzania 
dokumentacji cen transferowych, powinien przeprowadzić dwuetapową analizę. 
W pierwszej kolejności, już na samym początku, powinien ustalić, czy jego kon-
trahentami są podmioty z nim powiązane oraz takie transakcje, w wyniku któ-
rych dokonuje zapłaty należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu 
mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przepisy nie zawierają szczególnych wytycznych dotyczących stopnia 
szczegółowości informacji, które mają być zawarte w dokumentacji, oraz for-
my ich prezentacji. Wskazując jedynie jej konieczne elementy. Niemniej jednak 
kilkuletni okres obowiązywania tych przepisów oraz doświadczenia i rekomen-
dacje udzielane przez zewnętrzne, zwłaszcza międzynarodowe fi rmy doradcze, 
wykształciły pewną praktykę w tym zakresie. 

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji jest tzw. analiza funkcjo-
nalna. Oznacza ona określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczą-
ce w danej transakcji, a także określenie ponoszonego ryzyka oraz zaangażowa-
nych składników majątkowych niezbędnych do realizowanej transakcji. Obejmu-
je ona obie strony uczestniczące w transakcji. Analiza funkcjonalna sprowadza 
się do identyfi kacji wszystkich ekonomicznie istotnych działań gospodarczych, 
mających związek z daną transakcją, w celu określenia, w jaki sposób funkcje 
są rozdzielone pomiędzy strony transakcji. Pełnienie określonych funkcji przez 
stronę transakcji pociąga za sobą konieczność fi nansowania odpowiednich akty-
wów, których zaangażowanie jest niezbędne do realizacji transakcji. Nierozłącz-
nym elementem zaangażowania aktywów jest ponoszone ryzyko. Poszczególne 
rodzaje ryzyka mogą mieć różne znaczenie i wagę w zależności od tego, na ja-
kim rynku dokonywana jest transakcja, a także w zależności od natury i warun-
ków transakcji. 
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Poniżej przedstawione zostały hipotetyczne przykłady funkcji, składników 
majątku, a także ryzyk spotykanych w transakcjach występujących na rynku, do-
tyczących wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 2 

Przykład zaangażowania funkcji, składników majątku, ryzyk związanych z transakcjami 
dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych

Katalog funkcji Katalog aktywów Katalog ryzyk
świadczenie usług niematerial-
nych,
korzystanie z efektów usług 
oraz ich implementacja

patenty,
znaki fabryczne,
nazwy handlowe,
wzory użytkowe i przemysłowe

ryzyko walutowe,
ryzyko niewypłacalności 
lub opóźnienia płatności,
ryzyko odpowiedzialności 
wobec osób trzecich

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie cen transferowych dotyczących wartości niematerialnych 
i prawnych oraz opisującej je dokumentacji podatkowej staje się zatem jednym 
z istotnych elementów zarządzania fi nansami grup kapitałowych, wykorzysty-
wanym w polityce optymalizacji podatkowej. Warto pamiętać, że w jeśli fi skus 
zakwestionuje przyjęte przez podatnika warunki rozliczeń, to nieprzedłożenie 
dokumentacji podatkowej w terminie siedmiu dni od dnia jej zażądania przez 
organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej skutkuje nałożeniem przez organ 
podatkowy 50% sankcji z tytułu doszacowania dochodu.

Streszczenie

W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych związanych 
z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych jako jedno z istot-
nych zagadnień zarządzania fi nansami grup kapitałowych. Omówiono podstawy prawne 
regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisującej.

Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu 
i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone 
zostały też niezbędne elementy, jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Prak-
tyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakre-
sie problematyki cen transferowych, w tym w szczególności związanych z transakcjami 
dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych.
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Summary

TRANSFER PRICING
OF INTANGIBLE AND LEGAL ASSETS 

AS A FEATURE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN CAPITAL GROUPS

The article discusses the issue of transfer pricing in transactions involving intan-
gible and legal assets as one of the main problems of fi nancial management in capital 
groups, and reviews transfer pricing legislation along with the relevant documentation. 

The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and 
value of the transactions completed between the affi liated entities, with the contents of the 
tax documentation itself strictly defi ned. Economic practice indicates a steady increase 
in awareness among management of transfer pricing issues, in particular those concern-
ing transactions involving intangible and legal assets. 
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KRZYSZTOF SOPOĆKO*

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 
A „SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA”

Wstęp

Osiągnięcie wieku emerytalnego kojarzy się ze spokojem i zasłużonym 
odpoczynkiem po kilkudziesięciu latach pracy. Niestety, wiąże się również z ob-
niżeniem stopy życiowej. System emerytalny stał się więc narzędziem w walce 
politycznej, prowadząc do powstania programów, które przez część społeczeń-
stwa mogą być uznane za niesprawiedliwe bądź naruszające wolność obywateli.

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na pojęcie powszechnie rozumianej 
„sprawiedliwości społecznej” w odniesieniu do obowiązującego w Polsce syste-
mu emerytalnego.

Pojęcia „sprawiedliwości społecznej” i wolności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, że Polska jest de-
mokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej1. Nie jest jednak określone, co oznacza owa „sprawiedliwość 
społeczna”.

* Krzysztof Sopoćko – mgr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), art. 2.
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Synonimem sprawiedliwego postępowania jest postępowanie należyte, bez-
stronne, obiektywne2. Innymi słowy, sprawiedliwością jest postępowanie uczci-
we i prawe3. Skoro sprawiedliwością jest postępowanie uczciwe i prawe, to poja-
wia się problem przy próbie zdefi niowania pojęcia „sprawiedliwości społecznej” 
– nie może istnieć przecież sprawiedliwość społeczna inna od sprawiedliwości 
w przytoczonym powyżej rozumieniu. Konkluzja z tego rozumowania jest nastę-
pująca: istnieje tylko jedna sprawiedliwość. Żadne działanie wynikające z tzw. 
sprawiedliwości społecznej i będące w sprzeczności z cytowanym wyżej poję-
ciem sprawiedliwości nie może więc nosić miana sprawiedliwości.

Przymiotnik „społeczny” jest przypisywany również do gospodarki rynko-
wej, z czego tworzy się pojęcie „społecznej gospodarki rynkowej”. Pojęcie to 
wyjaśnia Leszek Balcerowicz, mówiąc że istnieją „zwolennicy tzw. społecznej 
gospodarki rynkowej, gdzie nacisk kładziono na słowo »społeczny« (w podtek-
ście – opiekuńczy)”4. Stąd wniosek, że sympatycy społecznej gospodarki ryn-
kowej będą chcieli czerpać korzyści z możliwości wolnego rynku, a w razie za-
istnienia niekorzystnych zjawisk na tym rynku zwrócą się o pomoc do państwa. 
Analogicznie można odnieść to twierdzenie do sprawiedliwości społecznej – bę-
dzie to taki stan, w którym obywatele chcą korzystać z wolności do podejmowa-
nia decyzji odnośnie do swojego losu, ale wyłączają odpowiedzialność za swoje 
czyny, przenosząc je na inny podmiot lub kierując żądania dotyczące jakichkol-
wiek świadczeń na ich rzecz w stronę aparatu państwowego. Pierwszy przypadek 
związany jest z pojęciem pokusy nadużycia. Druga kwestia, widoczna zwłaszcza 
w polskich realiach jako pozostałość gospodarki centralnie planowanej, ma swo-
je źródło w sile związków zawodowych oraz mentalności społeczeństwa.

Okres dwudziestu lat transformacji z gospodarki centralnie planowanej 
w gospodarkę rynkową pozostawił wiele jednostek, które nie są w stanie spro-
stać współczesnym wymaganiom i korzystają z pomocy państwa. Ich niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji często jest skutkiem przyzwyczajenia do opie-
kuńczej roli państwa, a czasem kreowania na wzorce zachowań propagujących 
brak wszelkiej aktywności.

System opieki społecznej budzi jednak pewne kontrowersje – choć w sensie 
formalnym powstał na mocy demokratycznych decyzji, wątpliwe jest, czy więk-

2 Słownik wyrazów bliskoznacznych, red: S. Skorupka, PW „Wiedza Powszechna”, Warszawa 
1957, s. 202.

3 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2523363 (22.06.2009).
4 L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Ofi cyna Wydawnicza BGW, Warszawa 

1992, s. 108.
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szość ich benefi cjentów rzeczywiście by je zaaprobowała, gdyby w pełni zdawali 
sobie sprawę, co za sobą pociągają5. Należy wspomnieć, że aparat państwowy 
dokonuje pewnych kontrowersyjnych posunięć w polityce opieki społecznej, 
zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia na starość6:
1) ochronę otrzymują nie tylko ci, którzy wnieśli jakiś wkład i zyskali do niej 

prawo, lecz także ci, którzy nie zdążyli tego zrobić;
2) należne emerytury nie są wypłacane z zysku od dodatkowego dochodu uskła-

danego przez benefi cjentów, lecz są brane z części owoców pracy aktualnych 
pracowników.

Obywatel zmuszany przez państwo do odkładania jakiejś części swoich 
dochodów na poczet emerytury jest pozbawiany w pewnym stopniu swojej wol-
ności osobistej7. Innymi słowy, jego wolność jest ograniczana przez przymusze-
nie do konkretnego działania. Friedrich August von Hayek defi niuje „przymus” 
jako kontrolę nad środowiskiem czy sytuacją jakiejś osoby przez innego czło-
wieka (w tym wypadku można odnieść defi nicję do aparatu państwowego), któ-
ry zmuszony jest służyć celom tego drugiego dla uniknięcia większego zła, nie 
zaś postępować zgodnie z własnym konsekwentnym planem. Podkreślić nale-
ży, że działania takie ograniczają wykorzystanie własnej inteligencji czy wiedzy 
i nie pozwalają kierować się własnymi celami i przekonaniami – wykluczają więc 
w konsekwencji jednostkę jako myślącą i oceniającą osobę, tworząc z niej jedy-
nie narzędzie osiągania celów kogoś innego8.

Szeroki zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności może być wykorzy-
stany tylko w warunkach wolnorynkowych9. Ten model gospodarki pozwala do-
starczyć ludziom dokładnie takie produkty, jakich oczekują, a nie tego, co zda-
niem większości powinni otrzymać10. Co najważniejsze – to wolny rynek zapew-
nia wolność ekonomiczną i tworzy warunki do istnienia wolności politycznej11. 
Dlatego działania ingerujące w wolność ekonomiczną obywateli, np. poprzez 
przymus odkładania na przyszłą emeryturę, stają się czynnikiem zmniejszającym 
wolność polityczną tych obywateli. Może się to wiązać z uzależnieniem przyszłej 
stopy życiowej od polityki państwa.

5 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 289.
6 Tamże, s. 290.
7 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice 2008, s. 39.
8 F.A. von Hayek, Konstytucja..., s. 34.
9 M. Friedman: Kapitalizm..., s. 300.
10 Tamże, s. 50.
11 Tamże, s. 32.
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Przymusowy system emerytalny związany jest z przekonaniem osób pła-
cących składki o gwarancji otrzymania emerytury w przyszłości. Istnieje więc 
zagrożenie, że będzie on prowadził do wyborów kandydatów do władz państwo-
wych, preferujących opiekuńczą rolę państwa. Jest to zatem jeden z obszarów 
zagrożenia dla gospodarki rynkowej.

System emerytalny w Polsce

W 1999 r. przeprowadzono w Polsce reformę systemu emerytalnego. Od 
tego momentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) część wpłacanych skła-
dek przekazywał do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu eme-
rytalnego (OFE). Schemat przekazywania składek zobrazowano na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat pobierania składek w obowiązkowym systemie emerytalnym w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Część składki, która zostaje w ZUS (12,22%), zapisywana jest na rachun-
ku ubezpieczonego w tzw. pierwszym fi larze. Pozostałe 7,3% przekazywane jest 
do otwartego funduszu emerytalnego. Przekazywana kwota jest jednak od razu 
pomniejszona o opłatę, która w zależności od funduszu przyjmuje wartość na-
wet 7%12. 

Środki odłożone w pierwszym fi larze nie są inwestowane, a jedynie co roku 
waloryzowane o realny wzrost cen i usług, ustalany przez Główny Urząd Sta-
tystyczny (GUS).

12 http://www.multiofe.pl/wyniki.OFE.prowizje.shtml (22.06.2009).
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Przeprowadzono symulację, na podstawie której obliczono wartość akty-
wów, jakie zgromadziłby przyszły emeryt w pierwszym i drugim fi larze. Analiza 
dotyczyła okresu od 1 czerwca 2000 do 1 czerwca 2009 r. i przyjęto do niej na-
stępujące założenia:
1) kapitał zgromadzony w ZUS (I fi lar) waloryzowany jest o wartość infl acji po-

daną przez GUS na dzień 1 stycznia;
2) zarobki są równe średniej krajowej podanej przez GUS;
3) pobierana jest tylko opłata za wpłatę środków do drugiego fi laru – pominięto 

opłatę za zarządzanie;
4) z 24- i 36-miesięcznych stóp zwrotu wyznaczono miesięczne stopy zwrotu 

według wzoru:

gdzie:
rm – miesięczna stopa zwrotu,
n – liczba miesięcy,
R – stopa zwrotu za cały okres;

5) o wyznaczone miesięczne stopy zwrotu zwiększany jest kapitał każdego mie-
siąca w drugim fi larze.

W analizie uwzględniono OFE Polsat, charakteryzujący się osiąganiem naj-
wyższych stóp zwrotu, oraz cztery największe OFE: Commercial Union, AIG, 
PZU „Złota Jesień”, ING.

Dodatkowo, dla porównania, przeanalizowano możliwość zakupu dwulet-
nich oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa, stosując przy tym następują-
ce założenia:
1) obligacje można dzielić;
2) obligacje są rolowane, tzn. za środki otrzymane ze sprzedaży obligacji naby-

wane są kolejne obligacje o takim samym terminie zapadalności.
Wartość hipotetycznych portfeli przedstawiono na rysunku 2. W portfe-

lach OFE uwzględniono już kapitał zgromadzony w ZUS. W portfelu obligacji 
znajdują się jeszcze instrumenty będące przed terminem wykupu, do których do-
liczone będą odsetki. 

Z rysunku wynika, że portfele uwzględniające otwarte fundusze emerytalne, 
charakteryzujące się przecież dość wysokimi stopami zwrotu, osiągają wyniki 
gorsze od portfela obligacji. Sytuacja ta związana jest z odprowadzaniem za-
ledwie 37% z wpłacanej do ZUS składki do OFE – pozostała część jest walory-
zowana o ustaloną przez GUS wartość infl acji i znajduje się na koncie w pierw-

,11 −= n
m Rr
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szym fi larze. Środki te nie są dziedziczone – utożsamiać je należy zatem z re-
partycyjnym systemem emerytalnym, czyli opartym na zobowiązaniach między-
pokoleniowych. Wadą tego systemu jest brak związku proporcjonalnego między 
otrzymywanym świadczeniem a płaconymi wcześniej składkami13.

Rys. 2. Symulowane wartości portfela kapitału dla wybranych OFE i portfela obligacji 
zgromadzone w okresie od 1 czerwca 2000 do 1 czerwca 2009 r.

Źródło: opracowanie własne.

Dużą rolę odgrywa również wysokość pobieranych opłat na poziomie 7% 
wpłacanej kwoty, co powoduje, że OFE musi osiągnąć stopę zwrotu 7,5% z wpła-
conego kapitału, żeby zacząć zarabiać dla przyszłego emeryta. Dodatkowo OFE 
pobierają miesięczne opłaty za zarządzanie, związane z wartością środków, ja-
kie posiadają, niezależnie od tego, czy osiągają w danym okresie dodatnie stopy 
zwrotu, czy też księgują straty.

W obecnym systemie emerytalnym w Polsce z dwóch pierwszych fi larów 
zakłada się stopę zastąpienia na poziomie 40–60%14. Wartość ta mówi o wyso-
kości otrzymywanej emerytury w stosunku do ostatnich osiąganych zarobków. 
Aby uniknąć gwałtownego spadku stopy życiowej po przejściu na emerytu-
rę, należy, oprócz przymusowego oszczędzania w pierwszym i drugim fi larze, 
gromadzić środki także w innych formach. Noszą one miano trzeciego fi laru. 
W tym obszarze istnieje dowolność co do sposobu inwestowania środków pienięż-
nych i pełna liberalizacja rynku. Zainteresowani mogą gromadzić oszczędności 
w formie: lokat, obligacji, akcji, jednostek funduszy inwestycyjnych czy po-

13 Końca problemu nie widać, „Bank” 2009, nr 4, s. 18–19.
14 Porażka emerytur, tamże, s. 15.
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lis z ubezpieczeniem na życie. Niestety, wysokie koszty pracy, związane m.in. 
z wysokimi składkami na przymusowe świadczenia socjalne, uniemożliwiają 
bądź w znacznym stopniu ograniczają możliwość gromadzenia oszczędności na 
emeryturę przez dużą część społeczeństwa.

Przymus oszczędzania w pierwszym i drugim fi larze jest naruszeniem wol-
ności do podejmowania decyzji o przeznaczeniu zarobionych pieniędzy. Państwo 
powinno w jak najmniejszym stopniu wpływać na dochody obywateli. Jedynym 
obszarem, w którym powinno to być dozwolone, są podatki. Należy przy tym 
zaznaczyć, że muszą być one wydatkowane zgodnie z podstawowymi zadaniami 
państwa, a więc zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 
czy tworzeniem i egzekwowaniem prawa. Każda ingerencja w dochód jakiejś 
osoby, mająca na celu repartycję bądź redystrybucję tego dochodu, może się 
przyczynić do osłabienia motywacji tej jednostki do dalszych działań, co w kon-
sekwencji prowadzi do wzrostu liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 
Kolejne niekorzystne skutki wymienionych wyżej systemów to ich wysoki koszt 
i trudność późniejszej ich zmiany, ponieważ próby te mogą prowadzić do wzrostu 
niezadowolenia społecznego i wystąpień przeciw władzy.

Przykłady alternatywnych rozwiązań

System emerytalny w Polsce, mimo założeń o zapewnieniu podstawowe-
go minimum utrzymania po przejściu na emeryturę, zmusza obywateli do in-
westowania na własną rękę (III fi lar), jeśli chcą zapewnić sobie odpowiednią 
stopę życiową w przyszłości. Wprowadzenie kont emerytalnych w pierwszym 
i rachunków emerytalnych w drugim fi larze miało na celu zmniejszenie proporcji 
między ostatnimi zarobkami a wysokością emerytury. Tymczasem spowodowało 
zmniejszenie stopy zastąpienia w porównaniu z poprzednim systemem15.

Rozwiązaniem przyczyniającym się do polepszenia sytuacji emerytów 
może być tylko reforma systemu. Można ją przeprowadzić w jeden z dwóch spo-
sobów:
1) przeprowadzenie zmian w obecnym systemie,
2) całkowita liberalizacja rynku ubezpieczeń emerytalnych.

Pierwszy z wymienionych sposobów powinien być oparty na likwidacji 
pierwszego fi laru – środki gromadzone w ZUS są wypłacane na zasadach „so-
lidarności społecznej” i „umowy pokoleniowej”, których likwidacja powinna 
zwiększyć odpowiedzialność w społeczeństwie. Środki te są waloryzowane je-

15 Tamże.
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dynie o wysokość infl acji, co nie pozwala osiągnąć zadowalającej stopy zwrotu. 
Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za likwidacją pierwszego fi laru jest 
konieczność utrzymania drogiego systemu i uzupełniania go w razie konieczno-
ści o brakujące środki z budżetu państwa, a więc z pieniędzy podatników. W razie 
pozostawienia większej ilości środków w portfelach podatników, będą oni mogli 
więcej przeznaczyć na inwestycje. 

Kolejnym elementem powinna być zmiana wysokości opłat w drugim fi la-
rze – jeśli ma być on przymusowy, to powinno się zmniejszyć opłaty pobierane 
przez OFE. Wskazane byłoby nawet zlikwidowanie opłaty pobieranej od każdej 
wpłaconej składki – ewenementem jest pobieranie opłat za samo powierzenie 
środków pieniężnych do dyspozycji instytucji fi nansowej.

Drugim proponowanym rozwiązaniem jest całkowita liberalizacja rynku 
ubezpieczeń emerytalnych. Doprowadziłaby ona do sytuacji ponoszenia odpo-
wiedzialności za podejmowane działania jedynie przez jednostkę, której one do-
tyczą. Rozwiązanie to niewątpliwie przyczyniłoby się do wzrostu rynku prywat-
nych ubezpieczeń na życie, rynku polis itp. Rozwiązanie to jednak implikowało-
by aspekty negatywne. Osoby o niskiej świadomości, bądź niemyślące o swojej 
przyszłości w wieku emerytalnym, zwiększyłyby swoją konsumpcję bieżącą 
kosztem oszczędności emerytalnych. To doprowadziłoby zapewne do znacznego 
obniżenia stopy życia po osiągnięciu wieku emerytalnego albo – gdyby przez 
cały okres kariery zawodowej nie były gromadzone żadne oszczędności – unie-
możliwiłoby przejście na emeryturę. 

Aby uniknąć znacznych wahań wartości zgromadzonego kapitału, np. 
w przypadku bessy w niedługim okresie przed przejściem na emeryturę, należy 
stosować strategię inwestycyjną, uwzględniającą ryzyko inwestycji. Element ten 
powinien być stosowany nie tylko w zaproponowanych powyżej rozwiązaniach, 
ale i w obecnym systemie. Strategia inwestycyjna została zobrazowana na rysun-
ku 3. Przedstawiono na nim, jak powinien zmieniać się udział poszczególnych 
instrumentów inwestycyjnych – bezpiecznych (obligacje) oraz o podwyższonym 
ryzyku (akcje) – w kolejnych latach inwestowania.

W pierwszych latach duży udział w portfelu powinny stanowić instrumen-
ty agresywnego inwestowania (akcje, fundusze akcji, fundusze hedgingowe, in-
strumenty pochodne), które charakteryzują się podwyższonym ryzykiem, a więc 
i możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. W następnych latach, 
wraz z wpłatami kolejnych składek, rośnie w portfelu udział instrumentów bez-
piecznych (obligacje, fundusze obligacji, lokaty). Taka strategia ma zapewnić 
inwestorowi osiągnięcie zadowalającej stopy zwrotu w okresie początkowym 
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i utrzymywanie zdobytego kapitału do osiągnięcia wieku emerytalnego. Strate-
gia przedstawiona na rysunku 3 zakłada modyfi kację portfela po każdej wpłacie 
kapitału. Jednak aby uniknąć wysokich kosztów transakcyjnych, zalecana jest 
aktualizacja udziałów poszczególnych instrumentów w portfelu do wartości wy-
znaczonych z modelu raz na pół roku lub raz na rok.

Rys. 3. Relacje instrumentów bezpiecznych i o podwyższonym ryzyku 
we wzorcowym portfelu inwestycyjnym przeznaczonym na przyszłą emeryturę

Źródło: opracowanie własne.

Najważniejszym założeniem przy wprowadzaniu jednego z wymienionych 
rozwiązań powinno być przeprowadzanie kampanii informacyjnej, uświadamia-
jącej społeczeństwo o konieczności samodzielnego inwestowania w przyszłą 
emeryturę, co pominięto przy reformie systemu emerytalnego z 1999 r.16

Podsumowanie

Reforma systemu emerytalnego w Polsce, która miała miejsce w 1999 r., 
zawiodła oczekiwania społeczeństwa. W ciągu dziesięciu lat od jej wprowadze-
nia nie zdążono ustalić przepisów o zakładach emerytalnych, które miały wy-
płacać świadczenia z drugiego fi laru17. Otwarte fundusze emerytalne stały się 
jednostkami fi nansującymi defi cyt budżetowy, ponieważ są jednymi z głównych 
nabywców obligacji.

16 Czas na kij i marchewkę, tamże, nr 5, s. 42.
17 Końca problemu nie widać, tamże, nr 4, s. 18.
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O ile jednak stopy zwrotu z OFE są na dość wysokim poziomie, o tyle 
w zestawieniu wraz z częścią składek przekazywaną do pierwszego fi lara średnia 
ważona stopa zwrotu z fi larów pierwszego i drugiego jest niższa od bezpośred-
nich inwestycji w obligacje. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekazywanie 
większej części składek do ZUS, gdzie są one powiększane jedynie o wysokość 
infl acji.

Najważniejszą cechą obecnego systemu jest jednak jego przymus. Gospo-
darka wolnorynkowa powinna charakteryzować się jego brakiem, a „niewidzialna 
ręka rynku” decydowałaby wtedy o pozostawieniu na nim najbardziej efektyw-
nych podmiotów. Polskim realiom daleko jednak do wolnego rynku – przyjęta 
zasada „sprawiedliwości społecznej” kryje w sobie elementy myśli socjalistycz-
nej, przekonując obywateli o roli państwa jako opiekuna, który zapewni im od-
powiedni poziom życia na emeryturze.

Streszczenie

W artykule odniesiono się do pojęć „sprawiedliwości społecznej” i „wolności”, 
próbując wskazać na rolę tych wartości w polskim systemie emerytalnym. Przedstawio-
no wyniki obliczeń dotyczących rentowności wybranych funduszy i porównano je z in-
westycjami w obligacje, co wskazało na możliwość uzyskania lepszych wyników z in-
westycji w bezpieczne instrumenty. Na podstawie tych wyników zaproponowano zmiany, 
które mogą się przyczynić do poprawy efektywności systemu emerytalnego w Polsce.

Summary

THE PENSION SCHEME IN POLAND
AND A “SOCIAL JUSTICE”

The article contains the defi nitions of “social justice” and “freedom” which were 
helpful with showing the role of their importance in Polish pension scheme. The pro-
fi tability calculation results of chosen pension funds are presented and compared with 
profi tability of bond investments. It shows that investing in a safe bonds had better re-
sults. According to these fi ndings, there were presented the solutions, which can make the 
effi ciency of Polish pension scheme better.
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ANALIZY PRZYCZYN KRYZYSÓW EKONOMICZNYCH 
W PRACACH RAVIEGO BATRY

Światowy kryzys fi nansowy, który ujawnił się w 2008 r., a tym bardziej 
jego skala – zaskoczyły wszystkich, nawet najbardziej pesymistycznych ekono-
mistów. Wypowiedzi wielu uznanych autorytetów ekonomicznych wskazywały, 
że kryzys o rozmiarach światowych jest w dzisiejszych czasach niemożliwy. 
Podobne zapewnienia o niemożności powtórzenia się kryzysu ekonomicznego 
o skali porównywalnej z kryzysem lat 30. ubiegłego stulecia były składane przez 
wielu ekonomistów w drugiej połowie XX w. Jeszcze większym zaskoczeniem 
dla wszystkich stały się jednak podjęte w krajach Europy Zachodniej, a przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych – światowej ojczyźnie wyznawców libera-
lizmu gospodarczego – działania interwencyjne administracji rządowej, kierują-
ce do gospodarek tych krajów ogromne strumienie fi nansowe pomocy publicz-
nej dla zagrożonych bankructwem wielkich prywatnych korporacji, mogące 
w wielu wypadkach prowadzić do nacjonalizacji tych przedsiębiorstw i instytu-
cji fi nansowych. Ponadto zadziwiające jest, że działania te cieszą się ogromnym 
poparciem m.in. społeczeństwa amerykańskiego, które w latach poprzednich 
popierało ideologię kapitalizmu i alergicznie reagowało na koncepcję własności 
państwowej. Wydaje się, iż do nielicznych, których te zjawiska nie byłyby w sta-
nie zadziwić, można zaliczyć amerykańskiego ekonomistę Raviego Batrę1, który 

* Mirosław Starzyński – mgr, doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

1 Ravi Batra (imię Ravi to skrócona wersja indyjskiego imienia Rawindra) jest wybitnym eko-
nomistą amerykańskim pochodzenia indyjskiego, profesorem na Wydziale Ekonomii Southern 
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na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku dokonał w swoich pracach analizy 
rozwoju ekonomicznego i społecznego Stanów Zjednoczonych. Na podstawie 
uzyskanych wyników Batra wskazał strategiczny kierunek rozwoju USA oraz 
przedstawił pakiet niezbędnych reform ekonomicznych zmierzających do ogra-
niczenia skutków społecznych kolejnych depresji, wynikających z długookre-
sowych cykli ekonomicznych. Jednocześnie wskazał prawdopodobny kierunek 
rozwoju społeczeństwa amerykańskiego, który będzie całkowicie odmienny 
od znanego z dotychczasowej historii tego kraju. 

Abstrahując do trafności podanych przez Batrę predykcji, zagadnienia te 
zasługują na przedstawienie przede wszystkim ze względu na uniwersalny cha-
rakter zarówno zjawisk będących przedmiotem jego badań, jak i zastosowanej 
przez niego metodyki.

Społeczeństwo w ujęciu fi lozofi i Prabhat Randźan Sarkara

Przeprowadzone przez Raviego Batrę analizy socjologiczne zostały oparte 
na dokonaniach indyjskiego fi lozofa Prabhat Randźan Sarkara, który w sposób 
nowatorski przedstawił koncepcje społeczne zaczerpnięte z klasycznej fi lozofi i 
indyjskiej. Podstawową kwestią jest przyjęta przez Sarkara koncepcja wskazują-
ca na aktualność zawartego w starożytnych indyjskich traktatach religijno-fi lozo-
fi cznych podziału społeczeństwa na cztery klasy, czyli:
1) braminów – stan obejmujący elitę kulturową i kultową (inteligencja, ka-

płani),
2) kszatrijów – stan obejmujący elitę polityczną i militarną (wojownicy i admi-

nistratorzy, w tym król),
3) wajśjów – stan obejmujący producentów (rolnicy, hodowcy, rzemieślnicy 

i kupcy),
4) śudrów – stan obejmujący ludzi pracujących u przedstawicieli pozostałych 

stanów.
W odróżnieniu od tradycyjnej myśli indyjskiej, przywiązującej do tej kla-

syfi kacji znaczenie rytualne i zazwyczaj defi niującej przynależność do właści-
wej klasy poprzez przyjście na świat w rodzinie należącej do danej klasy, Sar-
kar twierdzi, że podział ten wynika z właściwości ludzkiego umysłu. Filozof 

Methodist University w Dallas (Teksas). Został uznany za jednego z największych teoretyków 
handlu na świecie. W artykule opublikowanym w „Economic Inquiry” z października 1978 r. zali-
czono go do grona pięciu ekonomicznych „superstars” wśród naukowców z uniwersytetów z USA 
i Kanady.



321Analizy przyczyn kryzysów ekonomicznych...

argumentuje, że pomimo tego, iż większość ludzi ma wspólne cele i ambicje, 
metody osiągania tych celów są różne, w zależności od wewnętrznych cech da-
nej osoby. Na przykład większość ludzi dąży do życia komfortowego i pełne-
go społecznego prestiżu, lecz niektórzy próbują osiągnąć ten cel w drodze roz-
wijania zdolności intelektualnych, inni w drodze zdolności fi zycznych, a jesz-
cze inni – poprzez gromadzenie bogactwa. Również ci, którzy mają małe ambi-
cje w życiu, prowadzą je w sposób właściwy dla swoich skłonności, zaliczając 
automatycznie samych siebie do czwartej klasy społecznej. W ten sposób, według 
Sarkara, społeczeństwo jest złożone z czterech typów ludzi obdarzonych różnymi 
typami umysłu. W klasyfi kacji tej można wydzielić dwie klasy ludzi dążących 
do uzyskania własnych celów w drodze wysiłku fi zycznego, tj. kszatrijów (wo-
jowników) i śudrów (robotników), oraz dwie klasy ludzi próbujących osiągnąć 
cele swego życia w drodze rozwijania zdolności intelektualnych, tj. braminów 
(inteligentów) i wajśjów (kapitalistów-właścicieli). W związku z tym, że klasyfi -
kacja ta oparta jest na właściwości umysłu ludzkiego, ma ona charakter uniwer-
salny, niezależny od rasy, narodowości czy też epoki historycznej. Na przykład 
w świetle tej klasyfi kacji nie ma znaczenia, że klasa robotnicza została wykreo-
wana w efekcie rewolucji przemysłowej, gdyż w okresie wcześniejszym funkcjo-
nowała ona w społeczeństwie w postaci chłopów pańszczyźnianych, służących 
czy też różnych innych grup społecznych pozbawionych majątku i pracujących 
na rzecz klas wyższych. 

Do klasy kszatrijów (wojowników) Sarkar zaliczył zatem ludzi o „mental-
ności wojownika”, obdarzonych siłą fi zyczną i sprawnością, doskonałych w re-
alizacji zadań wymagających wytrwałości, odwagi i siły fi zycznej. Tacy ludzie 
zazwyczaj wykonują zawody związane z niebezpieczeństwem, zagrożeniami, 
wymagające podejmowania działań o dużym ryzyku, a nawet zagrażających ży-
ciu. Te charakterystyki dotyczą mentalności właściwej m.in. żołnierzom, poli-
cjantom, strażakom i innym służbom mundurowym, zawodowym sportowcom, 
tzw. niebieskim kołnierzykom, czyli wykwalifi kowanej kadrze technicznej śred-
niego szczebla, gdyż wykonywanie tego typu zawodów wymaga siły fi zycznej 
i sprawności. Tak więc ci wszyscy, którzy próbują rozwiązać swoje problemy 
życiowe za pomocą sprawności fi zycznej i mięśni, należą do klasy wojowników 
albo też mają umysł typowy dla tej klasy.

Do klasy braminów (inteligencji) Sarkar zaliczył natomiast ludzi, którym 
brakuje energii fi zycznej wojownika, lecz obdarzeni są relatywnie większymi 
zdolnościami intelektualnymi. Osoby te, dysponując tego typu uwarunkowania-
mi, starają się rozwinąć zdolności umysłowe mające zapewnić im oczekiwane 
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funkcjonowanie w społeczeństwie. Według Sarkara każdy, kto podejmuje wy-
siłki w celu rozwiązania swoich problemów raczej za pomocą swego mózgu niż 
mięśni, jest braminem (inteligentem). To dużo szersza klasyfi kacja, niż się za-
zwyczaj przyjmuje, i nie obejmuje ona wyłącznie profesorów, pisarzy i naukow-
ców, lecz także prawników, lekarzy, inżynierów, badaczy, artystów, „białokołnie-
rzykowych” pracowników, urzędników, a przede wszystkim księży i wszelkiego 
rodzaju innych kapłanów, gdyż wszyscy wymienieni do realizacji celów życio-
wych wykorzystują raczej swój bystry umysł niż siłę mięśni.

Kolejny typ osobowości ma według Sarkara tendencję do gromadzenia 
bogactwa w celu osiągnięcia tego, co jest ogólnie nazywane dobrym życiem. 
Ludzie ci są również inteligentni, lecz ich umysły gonią głównie za pieniędzmi. 
Są sprytniejsi od wojowników, lecz nie są tak inteligentni, jak intelektualiści. Dla 
tego typu ludzi pieniądz jest w życiu wszystkim, bogactwo samo w sobie jest 
dla nich kluczem do sukcesu życiowego i powodzenia. Handlowcy, bankierzy, 
lichwiarze, kapitaliści, biznesmeni, posiadacze ziemscy generalnie należą do 
klasy wajśjów (właścicieli-kapitalistów). Podczas gdy inne klasy pozyskują pie-
niądze, aby za ich pośrednictwem cieszyć się dobrami materialnymi, kapitaliści 
pożądają pieniędzy dla samych pieniędzy. 

Czwarty typ osobowości jest reprezentowany przez ludzi różniących się zna-
cząco od pozostałych trzech klas i obejmuje robotników niewykwalifi kowanych 
oraz innych pracowników fi zycznych. Jest to typ pozbawiony wytrwałości wo-
jownika, jasności intelektu właściwej intelektualiście oraz instynktu gromadzenia 
bogactwa, występującego u kapitalisty. Nie ma także wysokich ambicji charakte-
rystycznych dla wymienionych trzech klas społecznych. Jego wykształcenie jest 
relatywnie niskie i zazwyczaj nie dysponuje on wysokimi kwalifi kacjami ocze-
kiwanymi na rynku pracy. Z tych względów klasa ta była zawsze wykorzystywa-
na przez resztę społeczeństwa, wykonując prace uznane przez innych za brudne 
i będąc najbiedniejszą ze wszystkich klas. Chłopi, służący, niewykwalifi kowani 
pracownicy przemysłowi generalnie należą do klasy pracowników fi zycznych.

Są to oczywiście charakterystyki ogólne i nie należy ich interpretować 
w ten sposób, że każdy intelektualista jest bardziej inteligentny od każdego wo-
jownika czy też kapitalisty, a także w ten sposób, że zawodów przypisanych do po-
szczególnych klas nie mogą wykonywać osoby mające mentalne charakterystyki 
innych klas. Istnieje jednak obiektywna trudność w przekształceniu się np. do-
brego boksera w dobrego intelektualistę – chociaż nie jest to niemożliwe.
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Prawo Cyklu Społecznego i cechy rządów poszczególnych klas 

Sarkar odkrył, że w rozwoju społeczeństw następuje cykliczna zmiana kla-
sy rządzącej, co nazwał Prawem Cyklu Społecznego. Proces ten dokonuje się 
w następującym porządku:
1) wraz z powstaniem państwa rządy obejmuje klasa kszatrijów (wojowników),
2) po której przejmują władzę bramini (inteligenci),
3) po których z kolei przejmują władzę wajśjowie (kapitaliści).

Czwarta klasa społeczna, czyli śudrowie (robotnicy), nie rządzi nigdy, nie-
mniej jednak istnieje okres, który można nazwać erą śudrów – gdy w społeczeń-
stwie panują całkowity chaos i bezprawie.

Podejście to jest autorskim dokonaniem Sarkara, gdyż jest rozbieżne z ko-
lejnością wskazywaną w tradycyjnych tekstach indyjskich, w których kolejność 
okresów w historii ludzkości, zwanych jugami, jest inna. Na początku, w złotym 
wieku, rządzili bramini – kapłani, potem kszatrijowie – wojownicy, następnie 
wajśjowie – producenci, a na końcu, w wieku całkowitego upadku cywilizacji, 
zwanym wiekiem Kali (Kali juga) – śudrowie. 

Według Sarkara erę robotników można rozpoznać w społeczeństwie, gdy 
cierpi ono na kompletny brak kierownictwa, przywództwa i autorytetów, gdzie 
tzw. liderzy stają się tak egocentryczni i chciwi, że większość społeczeństwa 
zaczyna ich naśladować, prezentując robotniczą mentalność, rządzoną przez 
zachowania instynktowne, chciwość i czyste samouwielbienie. Era robotników 
jest okresem bliskim anarchii, charakteryzuje się brakiem porządku społecznego. 
Więzy rodzinne są słabe, ludzie wyśmiewają wyższe wartości, moralność upada, 
a przestępczość i materializm są powszechne.

Z kolei era wojowników jest zupełnie odmienna od ery robotników. W wie-
ku militarnym armia pod przywództwem dyktatora – króla, cesarza, prezydenta 
– kontroluje zarówno rząd, jak i społeczeństwo. Władza polityczna jest skrajnie 
scentralizowana w formie rządów absolutnych, społeczeństwo jest zdyscyplino-
wane, rodziny są silnie związane więzami rodzinnymi, a kobiety cieszą się sza-
cunkiem. Intelektualiści i kapitaliści również się cieszą szacunkiem, lecz mają 
niewiele do powiedzenia w zakresie spraw dotyczących rządzenia państwem. 

Erę intelektualistów można rozpoznać po osłabieniu władzy centralnej, 
sprawowanej nadal przez wojowników, umożliwiających intelektualistom rządy 
„zza kurtyny”. Intelektualiści, którzy pozbawieni są siły fi zycznej, potrzebują 
wojowników do kontroli społeczeństwa, lecz kontrolują wojowników za pomo-
cą wymyślonych przez siebie zasad, regulacji, zwyczajów itd. To intelektualiści 
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są przecież najsprawniejsi w wyjaśnianiu pozostałym klasom społecznym obo-
wiązków wobec intelektualistów, w uzasadnianiu swojej uprzywilejowanej po-
zycji w społeczeństwie, we wpajaniu wszystkim zasad i rytuałów wymagających 
ich łaskawego uczestnictwa i w konstruowaniu teorii przekonujących o ich szcze-
gólnych zasługach dla reszty społeczeństwa.

Natomiast erę kapitalistów można rozpoznać po tym, że spośród wszyst-
kich typów rządów są one najbardziej zdecentralizowane. W erze wojowników 
władza centralna jest najsilniejsza; w wieku intelektualistów – nieco słabsza, 
lecz w dalszym ciągu skutecznie narzucająca społeczeństwu zasady prawne 
i wymuszająca ich stosowanie. Natomiast w wieku kapitalistów system rządów 
staje się maksymalnie zdecentralizowany ze względu na to, że osłabienie władzy 
centralnej silnie współgra z największymi obawami kapitalistów i jednocześnie 
ułatwia korumpowanie władz lokalnych. Najsilniejszą obawą kapitalistów jest 
bowiem to, że – niezależnie od faktu, iż silną władzę centralną trudniej skorum-
pować niż liczne władze lokalne – zawsze może ich ona zmusić do tego, aby 
podzielili się swoim bogactwem z biednymi. Podstawową cechą tej ery jest poza 
tym komercjalizacja wszystkiego, zgodnie z zasadą, że wszystko jest na sprzedaż 
i wszystko można kupić. Za pomocą pieniędzy biznesmeni kontrolują pozostałe 
klasy społeczne, a skomercjalizowane jest wszystko – muzyka, sztuka, literatura, 
sport. Kwitnie prostytucja, gdyż kobiety też są tylko towarem na sprzedaż, w od-
powiedniej cenie. Z czasem następuje całkowity upadek moralności, prawa i tym 
samym wiek kapitalistów przekształca się w fazę wieku robotników.

Rozpatrując dynamikę cyklu społecznego w świetle procesu powstawania 
poszczególnych państwowości, można przyjąć, że każda państwowość zaczyna 
się wskutek zaprowadzenia rządów nad ludnością zamieszkującą dane terytorium 
przez grupę wojowników, którzy za pomocą silnych, scentralizowanych rządów 
kontrolują społeczeństwo. Obfi tujące w konfl ikty zbrojne, silne i bezlitosne rzą-
dy, wymagające wysokich nakładów militarnych, z czasem stają się niestabilne. 
Władcy zwracają się wtedy do intelektualistów, aby opracowali teorie usprawied-
liwiające rządy absolutne wojowników. Z czasem wpływ intelektualistów na rząd 
jest coraz większy i zaczyna się era intelektualistów. W celu jak najpełniejszego 
podporządkowania sobie pozostałych grup społecznych tworzą oni sieć regulacji, 
w dawnych czasach – religijno-społecznych, a w czasach obecnych – prawnych, 
w których odczytywaniu są biegli jak nikt inny. Narzucając innym klasom ideę 
konieczności spełniania tych wszystkich zasad, mają centralną pozycję decy-
zyjną w społeczeństwie. Nic jednak, co jest nieracjonalne czy też nielogiczne, 
nie może trwać wiecznie i z czasem maleje wiara społeczeństwa w konieczność 
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wykonywania rytuałów wymyślonych przez intelektualistów. Mniej sprawni 
w konstruowaniu mętnych, skomplikowanych teorii, lecz biegli w zagadnieniach 
praktycznych kapitaliści zaczynają mieć coraz większy wpływ na rządy i rodzi 
się era kapitalistów. Z czasem następuje coraz większa koncentracja bogactwa 
w ich rękach i coraz bardziej ubożeją pozostałe grupy ludności. Pod koniec tej ery 
społeczeństwo zostaje doprowadzone do stanu, w którym istnieją już tylko dwie 
klasy społeczne: kapitaliści i pozostali ludzie, którzy im służą. Ten szczególny 
przypadek w rozwoju społeczeństwa stał się podstawą teorii marksistowskiej, 
w której występują dwie klasy społeczne: burżuazja i proletariat. Późniejsza 
historia pokazała, że ci, których Marks zaliczał do proletariatu, mieli niewiele 
wspólnego z robotnikami, a w rozumieniu klasyfi kacji Sarkara byli to zubożali 
wojownicy i intelektualiści. Wraz z upływem czasu narasta bogactwo w rękach 
bogatych, a era kapitalistów zmierza w kierunku pozbawionego prawa wieku 
robotników. Wówczas rozgniewany tłum wojowników, wspartych przez intelek-
tualistów i robotników, wznieca rebelię, która kończy wiek kapitalistów. Wkrótce 
potem, na fali sukcesów militarnych rebelii, wojownicy przejmują władzę i cywi-
lizacja wkracza w nowy cykl. 

Batra w swoich pracach dokonał analizy historii cywilizacji muzułmańskiej, 
egipskiej, zachodniej, rosyjskiej i indyjskiej, dowodząc, że każda z nich ewoluo-
wała w sposób wskazany przez Sarkara. Czynnikiem sprzyjającym przejmowa-
niu rządów przez kolejne klasy społeczne są przede wszystkim naturalnie wystę-
pujące cykle ekonomiczne, a w szczególności fazy depresji.

Długookresowe cykle ekonomiczne w cywilizacji Zachodu

Batra dokonał analizy statystyk gospodarki USA dotyczących podaży pie-
niądza, infl acji, tworzenia regulacji oraz koniunktury gospodarczej w latach 
1749–1980 i odkrył, że w ujęciu dekadowym w gospodarce tej występowały 
regularne cykle:
1) okresom wzrostu gospodarczego towarzyszyły: wzrost podaży pieniądza, 

wzrost infl acji oraz wzrost aktywności regulacyjnej;
2) okresom depresji gospodarczych towarzyszyły: spadek podaży pieniądza, 

spadek infl acji oraz spadek aktywności regulacyjnej.
Na podstawie tych regularności Batra w 1985 r. prognozował wielką depre-

sję w dekadzie lat 90. zeszłego wieku.
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Z kolei, opierając się na analizie długości cyklu sprawowania władzy przez 
klasę kapitalistów w cywilizacji zachodniej, w 1978 r. Batra prognozował, że 
w ciągu 20–25 lat kapitalizm zakończy swój żywot. Podstawą tej kalkulacji było 
założenie, że era kapitalistów na Zachodzie narodziła się ok. 1860 r., a swój 
szczyt osiągnęła w latach 30. ubiegłego stulecia. Przyjmując, że długość cyklu 
wstępującego, wynosząca 70–80 lat, jest zazwyczaj równa długości cyklu zstę-
pującego, można przewidywać, że era kapitalizmu w cywilizacji zachodniej za-
kończy się przed rokiem 2010. Na marginesie należy zaznaczyć, że wyniki analiz 
podaży pieniądza wykazały, iż pomimo powstania Systemu Rezerwy Federalnej 
(FED) regularność cyklu podaży pieniądza nie uległa zmianie, natomiast znacz-
nie zwiększyła się amplituda wahań tego parametru. Batra nie wyjaśnia przyczyn 
tego zjawiska, lecz jest ono interesujące w aspekcie aspiracji Polski do wejścia 
do strefy euro, gdzie polityka monetarna prowadzona przez Europejski Bank 
Centralny może być w długich okresach również mniej efektywna niż polityka 
monetarna prowadzona przez banki centralne poszczególnych krajów europej-
skich.

Kapitalizm a system ekonomiczny PROUT

Od czasu upadku systemu komunistycznego w Związku Radzieckim i kra-
jach Europy Wschodniej, w wyniku czego doszło do rozpadu ZSRR i utworzenia 
na bazie republik radzieckich suwerennych państw, w krajach tych wystąpiła ko-
nieczność dokonania transformacji gospodarczej, w celu przekształcenia gospo-
darek komunistycznych w gospodarki zorganizowane na zasadach zbliżonych do 
kapitalistycznych. Wraz z tymi bieżącymi potrzebami dominować zaczęły teore-
tyczne zasady kapitalizmu, przedstawiające ten ustrój gospodarczy jako najwięk-
sze osiągnięcie teorii myśli ekonomicznej. W świetle Prawa Cyklu Społecznego 
Sarkara kapitalizm, podobnie jak feudalizm, jest ideologią i ustrojem gospodar-
czym właściwym dla ery kapitalistów. Jest systemem, w którym istnieje wolność 
maksymalizacji zysków z dokonywanych własnych inwestycji – w odróżnieniu 
od systemów wdrażanych w czasach, gdy rządzą wojownicy lub intelektualiści, 
narzucający ograniczenia w tym zakresie. Jest to zatem system ekonomiczny 
oparty na skrajnej chciwości, błogosławiący chciwość i uznający ją za podstawo-
wą zasadę działalności człowieka. 

Ideologią tego systemu jest w konsekwencji skrajny materializm, prowa-
dzący do komercjalizacji całego życia społecznego. Sarkar krytykuje ideologię 
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opartą na chciwości, przekonując, że każdy przyszedł na ten świat, nie posiadając 
żadnego majątku i w analogicznym stanie ten świat opuści. Poza tym nie do za-
akceptowania jest związany z takim podejściem materializm, gdyż uniemożliwia 
on duchowy rozwój człowieka. W celu realizacji postulatu zrównoważonego roz-
woju ekonomicznego społeczeństwa Sarkar opracował teoretyczny system eko-
nomiczny, który nazwał PROUT2. Zasady systemu stworzonego przez Sarkara 
zrewidował i uzupełnił Batra. Zostaną one omówione jedynie w aspekcie ekono-
micznym, pomijając obszerne i interesujące wywody fi lozofi czne. Schemat tego 
systemu, przypominający piramidę, przedstawiono na rysunku.

System ekonomiczny PROUT
Źródło: R. Batra, PROUT: The Alternative to Capitalism and Marxism, 

University Press of America, Inc., Lanham 1980, s. 47.

System dzieli się na pięć głównych sektorów, tj. publiczny, spółdzielczy, 
prywatny, edukacji i ochrony zdrowia, przy czym rolnictwo ujęte jest w sposób 
analogiczny jak przemysł. Edukacja i ochrona zdrowia mogłyby być ujęte jako 
części trzech pierwszych sektorów, lecz ich znaczenie wymaga specjalnego trak-
towania. Sektor publiczny jest bazą, na której posadowione są pozostałe elementy 

2 Nazwę można przetłumaczyć jako Teoria Użytecznego Rozwoju; skrót PROUT składa się 
z: Pro – od Progressive, U – od Utilization, i T – od Theory.

BEZP ATNA OPIEKA 
MEDYCZNA 

BEZP ATNA EDUKACJA 

SEKTOR MA EGO BIZNESU 
1) prywatna w asno
2) spó ki kapita owe
3) ma e spó dzielnie 

4) rolnictwo 
SEKTOR SPÓ DZIELCZY 

1) masowe dobra konsumpcyjne 
2) przemys  lekki 

3) wielkoobszarowe gospodarstwa rolne 
SEKTOR PUBLICZNY 

1) przemys  surowcowy i energetyka 
2) przemys  ci ki 

3) transport publiczny 
4) obrona  
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systemu, począwszy od sektora spółdzielczego, poprzez sektor małego biznesu, 
a na szczycie piramidy są bezpłatna edukacja i ochrona zdrowia, dla których bazą 
są niżej usadowione trzy sektory tego systemu ekonomicznego.

Kierunki reform ograniczających skalę kryzysów gospodarczych

Prawidłowa odpowiedź na pytanie o kierunki tych reform wymaga posta-
wienia diagnozy wskazującej, co jest przyczyną kryzysów ekonomicznych. Batra 
twierdzi, że główną przyczyną wielkiej depresji lat 30. ubiegłego wieku była nie-
równa dystrybucja dochodu i w konsekwencji koncentracja bogactwa, co przed-
stawiono w tabeli. 

Udział w bogactwie
posiadany przez jeden procent najbogatszych obywateli

Lp. Rok Udział w bogactwie (%)
1 1810 21,0
2 1860 24,0
3 1870 27,0
4 1900 26,0–31,0
5 1922 31,6
6 1929 36,3
7 1933 28,3
8 1939 30,6
9 1945 23,3
10 1949 20,8
11 1953 27,5
12 1956 26,0
13 1958 26,9
14 1962 27,4
15 1965 29,2
16 1969 24,9

Źródło: R. Batra, Regular Cycles of Money, Infl ation, 
Regulation and Depressions, Venus Books, Dallas 
1985, s. 127.

W latach dwudziestych następował nagły wzrost nierówności udziału 
w bogactwie. W 1922 r. jeden procent rodzin amerykańskich posiadał 31,6% 
bogactwa narodowego, lecz w 1929 r., w ciągu siedmiu lat, ich udział wzrósł 
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do 36,3%. Stąd również rezultatem wielkiej depresji lat trzydziestych był upa-
dek wielu fortun. W związku z tym, w celu ograniczenia przyczyn kryzysów, 
działania powinny być skierowane na zmniejszenie nierówności w podziale do-
chodu w społeczeństwie. Na marginesie należy zaznaczyć, że jest to również 
zgodne z założeniami Adama Smitha, który konkurencję doskonałą opierał na 
braku nierówności między podmiotami działającymi na rynku. Gdy występu-
ją takie nierówności, mamy do czynienia z monopolami, oligopolami i innymi 
formami rynków niekonkurencyjnych, a nie z najefektywniejszym ekonomicznie 
modelem konkurencji doskonałej. W związku z tym, biorąc pod uwagę założe-
nia systemu PROUT, według Batry powinny być podjęte następujące działania 
w ramach polityki gospodarczej ograniczającej skutki depresji gospodarczej:
1. Powinna zostać ustalona zależność pomiędzy minimalnym i maksymalnym 

wynagrodzeniem za pracę; maksymalne wynagrodzenie za pracę nie powinno 
być większe niż dziesięciokrotność wynagrodzenia minimalnego.

2. Przemysł produkujący dobra podstawowe i surowce energetyczne, takie jak 
ropa naftowa, węgiel, elektryczność, stal, powinien być albo znacjonalizowa-
ny, albo podzielony na mniejsze, konkurujące ze sobą części, aby prywatni 
monopoliści nie mogli szantażować całego społeczeństwa wstrzymaniem do-
staw; w razie nacjonalizacji tego typu przedsiębiorstwa powinny być kiero-
wane przez niezależne zarządy odpowiedzialne przed rządem na tych samych 
zasadach wydajności i minimalizacji kosztów, jak fi rmy prywatne działające 
w warunkach konkurencji.

3. Akcje dużych korporacji powinny być rozdzielone wśród „niebieskich” 
i „białych kołnierzyków”, pracujących w tych korporacjach, którzy, wybiera-
jąc reprezentantów, powinni zarządzać tymi przedsiębiorstwami.

4. Prywatna inicjatywa oraz inwestycje powinny być ograniczone do małych 
spółek i małych fi rm prywatnych.

5. Powinien być ustalony górny pułap dziedziczonego bogactwa w relacji do 
płacy minimalnej.

6. Budżet powinien być zrównoważony w ramach pełnego cyklu koniunktural-
nego, tzn. powinien mieć nadwyżkę w okresach wzrostu gospodarczego i de-
fi cyt w okresach recesji.

7. Podaż pieniądza powinna być równa średniemu wzrostowi ekonomicznemu 
w cyklu koniunkturalnym; powinna rosnąć w czasie recesji i podlegać reduk-
cji w czasie ożywienia, przy czym te działania dostrajające nie powinny iść 
za daleko.
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8. Poza przemysłem produkującym dobra podstawowe, wymienionym w pkt 2, 
interwencja rządu w gospodarkę i społeczeństwo powinna być ograniczona 
do minimum; jej celem powinno być głównie podtrzymanie konkurencyjności 
pomiędzy podmiotami rynkowymi i wdrażanie działań wyrównujących szan-
se.

Są to fundamentalne reformy ekonomiczne, prowadzące do gospodarki 
funkcjonującej z udziałem rządu małych rozmiarów i z niskim poziomem nie-
równości (kapitalizm masowy). Na podstawie tych zalecanych reform widać, że 
w obecnej praktyce gospodarczej niewiele z nich znajduje zastosowanie. Ozna-
cza to, iż z racji braku odpowiednich działań skutki nadchodzących kryzysów 
ekonomicznych będą dla społeczeństw tak samo dotkliwe, jak skutki kryzysów, 
które wystąpiły w latach poprzednich.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia wybrane dokonania amerykańskiego ekonomisty Raviego 
Batry w zakresie implementacji do teorii ekonomii Prawa Cyklu Społecznego Prabhat 
Randźan Sarkara oraz badania Batry nad długookresowymi regularnymi cyklami eko-
nomicznymi podaży pieniądza, infl acji, regulacji i depresji w gospodarce USA w latach 
1749–1980. Ponadto przedstawiono założenia systemu ekonomicznego PROUT oraz 
wynikające z nich, wskazane przez Batrę, kierunki fundamentalnych reform ekonomicz-
nych, prowadzących do ograniczenia społecznych skutków następnych depresji gospo-
darczych.
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Summary

ANALYSES OF THE CAUSES OF ECONOMICAL CRISES 
IN THE RAVI BATRA’S WORKS

The article presents chosen achievements of the American economist Ravi Batra, 
in implementation into theory of economics Prabhat Ranjan Sarkar’s Law of the Social 
Cycle, and his researches on long-term, regular economical cycles of money, infl ation, 
regulation and depressions in the US economy in 1749–1980. Additionally, the article 
presents basic rules of economical system PROUT, and coming from those, indicated by 
Batra, directions of the fundamental economical reforms to minimize social results of the 
next economic depressions.





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 569 2009EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43

AGNIESZKA SZEWCZUK*

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI 
JAKO EFEKTYWNY INSTRUMENT 

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM HANDLOWYM 
W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

W obecnych warunkach wymiany handlowej sprzedaż z odroczonym termi-
nem płatności stała się jednym z istotnych elementów decydujących o konkuren-
cyjności przedsiębiorstw. Taka sytuacja wywołuje powstanie ryzyka handlowe-
go, czyli ryzyka braku zapłaty w wyznaczonym terminie za należności powstałe 
z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorstwom, które udzielają kre-
dytu kupieckiego, zagraża ryzyko handlowe w postaci nieotrzymania zapłaty na 
skutek prawnej, faktycznej lub domniemanej niewypłacalności dłużnika. Jednym 
z najbardziej powszechnych i skutecznych narządzi ograniczania ryzyka kredytu 
handlowego jest ubezpieczenie należności.

Istota ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie należności w Polsce jest stosunkowo nowym instrumen-
tem ograniczania ryzyka. Wynika to z faktu, iż do 1989 r. obowiązywało ono 
jedynie w ramach handlu międzynarodowego. Istota ubezpieczenia należności 
sprowadza się do przejęcia przez zakład ubezpieczeń części ryzyka związanego 
z nieotrzymaniem należności od określonych dłużników, w następstwie wystąpie-

* Agnieszka Szewczuk – mgr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Eko-
nomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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nia określonych w umowie zdarzeń – czego skutkiem jest wypłata ekwiwalentu 
za udzielony przez kredytodawcę kredyt kupiecki1. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest należność określona w fakturze. Zazwy-
czaj ochroną nie są obejmowane odsetki i inne należności uboczne, np. kary, od-
szkodowania umowne. W kwestii podatku VAT powszechnie przyjmowana jest 
reguła, że w sprzedaży krajowej VAT jest objęty ochroną, a więc ubezpieczeniem 
objęta jest wartość faktury brutto, natomiast w eksporcie – VAT nie jest obej-
mowany ochroną (jeżeli w ogóle jest należny)2. Grafi cznie istotę ubezpieczenia 
należności prezentuje rysunek. 

Istota ubezpieczenia należności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bera, Wpływ ochrony ubezpieczeniowej 

na politykę kredytu handlowego w małym przedsiębiorstwie, 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr specjalny, Szczecin 2007, s. 6.

W zależności od przyjętej przez zakład ubezpieczeń strategii rynkowej oraz 
zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie należności może być 
zawarte w kilku wariantach3:
− ubezpieczeniu podlegają wszystkie należności przysługujące ubezpieczone-

mu, a do umowy zgłaszany jest cały portfel odbiorców;

1 A. Bera, Ubezpieczenia fi nansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsię-
biorstw wobec odbiorców, Fundacja „Warta”, Warszawa 2005, s. 81. 

2 J. Kukiełka, M. Matusiak, J. Jaworski, Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczyć 
ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Warszawa 2008, s. 57.

3 R. Holly, Ubezpieczenia fi nansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003, 
s. 152. 
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− do ubezpieczenia zgłaszana jest jedynie wyodrębniona i uzgodniona z zakła-
dem ubezpieczeń część przysługujących sprzedawcy należności, np. ubez-
pieczenie wszystkich transakcji o wartości przekraczającej określony poziom 
fi nansowy;

− ubezpieczana jest pojedyncza transakcja kredytowa (wariant ten w praktyce 
jest niechętnie oferowany przez ubezpieczycieli).

Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego zawierana jest na okres uzgod-
niony przez strony. W przypadku poszczególnych transakcji objętych ochroną 
ubezpieczeniową faktycznym początkiem ubezpieczenia jest data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji handlowej. Z kolei w przy-
padku umowy sprzedaży towarów ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązy-
wać od dnia wydania towaru potwierdzonego fakturą uprawniającą sprzedawcę 
do otrzymania zapłaty.

Rodzaje umów ubezpieczenia należności

W światowej literaturze ubezpieczeniowej znaleźć można wiele podziałów 
ubezpieczeń należności. Klasyfi kacji tych ubezpieczeń dokonuje się według róż-
norodnych kryteriów. Najpopularniejsza wśród praktyków i zarazem najistotniej-
sza z punktu widzenia niniejszego opracowania klasyfi kacja dzieli ubezpieczenia 
należności według geografi cznego pochodzenia kredytu na krajowe i eksporto-
we. W praktyce jest ona związana także z podziałem na ryzyka handlowe i nie-
handlowe. Ubezpieczenia kredytu krajowego chronią od ryzyk handlowych, na-
tomiast ubezpieczenia kredytu zagranicznego – zarówno od ryzyk handlowych, 
jak i niehandlowych. Dawniej zakłady ubezpieczeń specjalizowały się tylko 
w jednym z wyżej wymienionych zakresów ubezpieczeń, teraz natomiast oferują 
najczęściej już obydwa warianty.

Niezwykle ważny wydaje się również podział ubezpieczeń należności na 
ubezpieczenie całego obrotu przedsiębiorstwa i poszczególnych kontrahen-
tów czy transakcji. W razie ubezpieczenia całego obrotu zakład ubezpieczeń 
unika ryzyka przyjęcia do ubezpieczenia tylko niesolidnych kontrahentów. Na-
tomiast przy ubezpieczaniu poszczególnych klientów lub transakcji zakład ubez-
pieczeń przeprowadza wnikliwą analizę ryzyk przyjmowanych do ubezpiecze-
nia. Co więcej, ubezpieczenie całego obrotu może być zawarte w formie polisy 
generalnej lub ekscedentowej. Polisa generalna pokrywa wszystkie straty ponie-
sione przez ubezpieczonego, bez żadnych ograniczeń. Z kolei polisa ekscenden-
towa pozostawia na ryzyku własnym ubezpieczonego całą sumę strat uważanych 
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za normalne, której wysokość ustala się na podstawie średnich strat za ostatnie 
2–3 lata. Ubezpieczeniu podlega jedynie ekscedent (nadwyżka) strat, do określo-
nej granicy powyżej ustalonej franszyzy.

Korzyści płynące z ubezpieczenia należności 

Najistotniejszą i zarazem wymierną korzyścią w przypadku ubezpieczenia 
należności jest odszkodowanie wypłacane ubezpieczonemu z tytułu braku płat-
ności od kontrahenta. Pomimo, iż wartość odszkodowania do wypłaty jest po-
mniejszona przez ubezpieczyciela w odniesieniu do straty wykazywanej przez 
ubezpieczającego na podstawie zafakturowanej sprzedaży o jego udział własny 
w szkodzie, pokrywa ona znaczną cześć szkody wierzyciela, gdyż kwoty poda-
ne na niezapłaconych fakturach uwzględniają jego marżę i inne narzuty z tytułu 
sprzedaży. Ponadto ubezpieczenie należności handlowych zapewnia przedsię-
biorstwu4:
− uniezależnienie się od niekorzystnych sytuacji czy zdarzeń w kraju płatnika, 

które w momencie zawierania kontraktu i realizowania wysyłki towaru były 
nie do przewidzenia,

− złagodzenie niekorzystnych skutków zdarzeń objętych ryzykiem;
natomiast transfer ryzyka towarzyszącego transakcjom handlowym na zakład 
ubezpieczeń umożliwia:
− skoncentrowanie sprzedaży na wiarygodnych partnerach handlowych,
− bezpieczeństwo w handlu,
− wzrost atrakcyjności oferty handlowej fi rmy,
− stabilny udział w rynku,
− możliwość ekspansji o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Godny uwagi jest fakt, iż ubezpieczenie należności może się przyczynić 
do wzrostu wolumenu sprzedaży – przedsiębiorstwo ma bowiem możliwość 
bezpiecznego zwiększania liczby transakcji zawieranych na warunkach kredytu 
handlowego. Ubezpieczenie pozwala również na zwiększenie atrakcyjności ofer-
ty sprzedaży, co w rezultacie przyczynia się do pozyskania nowych klientów5. 
Oprócz samej ochrony ubezpieczeniowej szczególnie ważnym aspektem w ubez-

4 U. Pawłowska-Kłąb, Ubezpieczenie kredytu jako forma zabezpieczenia wierzytelności hand-
lowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”: Zeszyt Naukowy nr 62, Warszawa 
2005, s. 91. 

5 A. Bera, Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na politykę kredytu handlowego w małym przedsię-
biorstwie, w: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr specjalny, Szczecin 2007, s. 7.
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pieczeniu należności jest profesjonalne wsparcie ze strony ubezpieczyciela w za-
kresie zarządzania portfelem wierzytelności. Taka współpraca pozwala na ocenę 
wiarygodności kontrahentów, kontrolę spływu należności, doradztwo prawno-
handlowe oraz uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z samodzielną win-
dykacją należności. 

Produkty dostępne na polskim rynku

Rynek ubezpieczeń należności w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. 
Największym ubezpieczycielem krajowych kredytów kupieckich jest powstały 
w 2002 r. z połączenia francuskiej grupy Euler i niemieckiego towarzystwa Her-
mes koncern Euler Hermes, specjalizujący się nie tylko w ubezpieczeniu należ-
ności, ale także w ich windykacji. W ubezpieczeniach kredytów eksportowych 
niewątpliwym liderem jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych6. KUKE prowadzi dwa rodzaje działalności: komercyjną oraz ubezpiecze-
niową, na podstawie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpie-
czeniach eksportowych. Dodatkowo korporacja ma za zadanie wspierać przed-
siębiorców w ocenie wiarygodności zagranicznych kontrahentów, co umożliwia 
budowę bezpiecznego portfela odbiorców. Krajowy eksporter może również li-
czyć na pomoc w znalezieniu optymalnych warunków płatności w transakcjach 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Wejście na polski rynek czołowych ubezpieczycieli kredytu w skali świa-
towej, takich jak Atradius (należący w większości do szwajcarskiego towarzy-
stwa ubezpieczeniowego Swiss Ree oraz Deutsche Banku) i Coface (największa 
w Polsce wywiadownia gospodarcza, biuro windykacji), spowodowało wzrost 
świadomości przedsiębiorców w zakresie zabezpieczania ryzyka handlowego.

Wskutek tego zjawiska oferty ubezpieczycieli stają się coraz bardziej atrak-
cyjne. Znacznemu obniżeniu uległ koszt ubezpieczenia i rozszerzył się zakres 
dodatkowych usług oferowanych w ramach jednej umowy ubezpieczenia. Szcze-
gólnie istotny jest fakt, iż zwiększyła się elastyczność ubezpieczycieli w kierun-
ku uwzględniania w umowie specyfi ki działalności przedsiębiorstwa. 

Dla podsumowania zestawiono w tabeli 1 produkty czołowych ubezpieczy-
cieli należności w Polsce.

6 R. Szubstarski, Bezpieczne należności, „Businessman Magazine” 2006, nr 12/1, s. 32.
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Tabela 1

Produkty czołowych ubezpieczycieli należności

Zakład
ubezpieczeń

Należności
krajowe

Należności
zagraniczne

Należności
krajowe 

i zagraniczne
Euler 

Hermes
− ubezpieczenie 

ryzyka kredytu 
kupieckiego 
„Kredyt +”

− ubezpieczenie 
ryzyka kredytu 
kupieckiego 
z opcją windykacji

− ubezpieczenie  
należności handlo-
wych 
„All Inclusive”

− ubezpieczenie ryzyka kre-
dytu kupieckiego „Kredyt 
+”

− ubezpieczenie ryzyka 
kredytu kupieckiego z opcją 
windykacji

− ubezpieczenie należności  
handlowych „All Inclusive”

− ubezpieczenie 
ryzyka kredytu 
kupieckiego 
„Kredyt +”

− ubezpieczenie 
ryzyka kredytu 
kupieckiego 
z opcją windy-
kacji

− ubezpieczenie 
należności 
handlowych  
„All Inclusive”

KUKE − ubezpieczenie 
krótkotermino-
wych należności 
krajowych 

− ubezpieczenie krótkotermi-
nowych  należności ekspor-
towych „Europolisa” dla 
ma łych eksporterów (obrót 
roczny do 800 tys. euro) 

− ubezpieczenie kontraktów 
eksportowych od ryzyka 
nierynkowego (ryzyko 
produkcji, ryzyko kredytu)

− ubezpieczenie kredytu do-
stawcy (średnio i długoter-
minowe)

− ubezpieczenie kredytu na-
bywcy (średnio i długoter-
minowe)

− pakietowe ubez -
pieczenie krótko-
terminowych na- 
leżności eksporto-
wych (do 2 lat) 
i krajowych 
(do roku)

Coface − Coface Globallian-
ce

− Coface Complete

− Coface Globalliance
− Coface Complete 

− Coface Global-
liance

− Coface Complete
Atradius − Polisa Modułowa

− Polisa Globalna
− Polisa Modułowa
− Polisa Globalna

− Polisa Modułowa
− Polisa Globalna

Źródło: opracowanie własne.
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Ubezpieczenie należności w dobie globalnego kryzysu fi nansowego

W dobie kryzysu fi nansowego sprzedaż z odroczonym terminem płatności 
wiąże się z ryzykiem utraty należności z powodu upadłości, nierzetelności czy 
niewypłacalności kupującego. W celu ograniczenia strat z tym związanych przed-
siębiorstwa nierzadko kupują w wywiadowniach gospodarczych raporty na temat 
kondycji fi nansowej swoich odbiorców lub rozbudowują własne komórki praw-
ne i windykacyjne. Takie działania pociągają jednak za sobą dodatkowe koszty, 
a w razie wprowadzenia zbyt restrykcyjnej polityki sprzedaży, spowodowanej 
nieufnością wobec kupujących, mogą ograniczyć tempo wzrostu przedsiębior-
stwa. Dlatego też alternatywą dla samodzielnego ponoszenia ryzyka jest ubez-
pieczenie należności w wyspecjalizowanej fi rmie ubezpieczeniowej. Powierze-
nie ochrony należności renomowanemu ubezpieczycielowi, zwłaszcza w obli-
czu kryzysu fi nansowego, pozwala za relatywnie niską składkę uniezależnić się 
od problemów fi nansowych lub złych intencji kupujących.

Kryzys sektora fi nansowego na świecie nie wpłynął znacząco na kondycję 
fi nansową polskich przedsiębiorstw. Tylko w niektórych branżach, np. meblar-
skiej czy transportowej, widoczny jest spadek sprzedaży i pogorszenie sytuacji 
fi nansowej. Dotychczas zaobserwowano jedynie pośrednie skutki kryzysu, które 
przejawiają się w trudnościach pozyskania przez przedsiębiorstwa kapitału z pub-
licznych emisji akcji, co w efekcie powoduje ograniczenie inwestycji. Kluczowy 
problem stanowi jednak restrykcyjna polityka banków, stosowana wobec kredy-
towania zakupów konsumenckich, która w konsekwencji może doprowadzić do 
wzrostu liczby upadłości przedsiębiorstw w Polsce. 

Zdecydowanemu pogorszeniu uległy natomiast płatności ze strony kontra-
hentów zagranicznych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy nastąpił znaczny wzrost 
liczby zleceń w windykacji zagranicznej oraz zwiększyła się liczba odszkodowań 
wypłacanych z tytułu ubezpieczenia należności. Obecnie najwięcej zaległości 
wobec polskich eksporterów mają odbiorcy z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy 
i Niemiec. Dla podsumowania zaprezentowano w tabeli 2 ogólną ocenę gospo-
darki oraz przewidywane wskaźniki upadłości krajów będących największymi 
odbiorcami polskiego eksportu. Oceny ratingowe tych krajów mają oznaczenie 
AA, A, BB, B, C lub D, przy czym AA jest najwyższym ratingiem. Przy ocenie 
brane są pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (zadłużenie, defi cyt fi skalny 
itp.), czynniki instytucjonalne i strukturalne oraz wskaźniki polityczne (tj. spraw-
ność oraz stabilność funkcjonującego systemu politycznego).
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 Tabela 2

Ogólna ocena gospodarki oraz przewidywane wskaźniki upadłości

Kraj
Rating 

krajowy
Prognozowany wzrost liczby

upadłości w 2009 r.
Niemcy AA 12%
Francja AA 12%
Włochy AA 12%
Wielka Brytania AA 34%
Czechy A 15%
Holandia AA 38%
Rosja C brak danych
Szwecja AA 10%
Belgia AA 12%
Węgry C 20%

Źródło: opracowanie własne.

Rating krajowy określa wypłacalność kraju, a nie przedsiębiorców. Dlatego 
też w krajach z dobrym ratingiem ubezpieczyciele identyfi kują szczególnie ry-
zykowne branże i ograniczają limity kredytowe dla podmiotów gospodarczych 
z tych segmentów. Z zestawienia zawartego w tabeli 2 wynika, iż większość kra-
jów, do których eksportują polskie przedsiębiorstwa, ma rating na poziomie AA, 
co jedynie teoretycznie oznacza wysokie bezpieczeństwo współpracy. Na podsta-
wie analizy rynku przeprowadzonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe Euler 
Hermes można oszacować, iż jeszcze w 2009 r. w Wielkiej Brytanii liczba upad-
łości przedsiębiorstw wzrośnie do ponad 38 tys. Z kolei we Francji wzrost wskaź-
nika upadłości oznaczać będzie problemy niemal dla 63 tys. przedsiębiorstw. 
Widać więc, iż spora część dostawców z Polski, niedysponujących zabezpiecze-
niem w postaci polisy ubezpieczenia należności, może się spotkać z sytuacją, 
w której dłużnik będzie regulował płatności z dużym opóźnieniem czy nawet 
całkowicie zaprzestanie spłaty po ogłoszeniu upadłości7. 

Patrząc krytycznie na skutki globalnego kryzysu fi nansowego z punktu wi-
dzenia towarzystw ubezpieczeniowych, śmiało można rzec, iż trudna sytuacja 
ekonomiczna poszczególnych sektorów, spowolnienie gospodarki, jak również 
zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców ubezpieczeniem należności – do-
prowadzą nawet do dwukrotnego wzrostu stawek ubezpieczeniowych. 

7 M. Chądzyński, M. Jaworski, Ukraina, Litwa i Niemcy mają największe zaległości płatnicze, 
„Gazeta Prawna” 2009, nr 68, s. A2. 
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Podsumowując, pomimo droższego transferu ryzyka niewypłacalności kon-
trahentów na towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenie należności staje się 
instrumentem na stałe wpisanym w politykę fi nansową i handlową przedsiębior-
stwa. Mając pewność otrzymania odszkodowania w razie braku zapłaty za sprze-
dane towary lub usługi, łatwiej i bardziej racjonalnie można planować działania 
na rynku. Co więcej, przeniesienie kontroli ryzyka na ubezpieczyciela kredytu 
kupieckiego pozwala skupić się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa, 
a dzięki polisie ubezpieczeniowej nie trzeba tworzyć uciążliwych rezerw fi nanso-
wych, pozostawiając w ten sposób nienaruszoną strukturę bilansu.

Streszczenie

W artykule dokonano prezentacji ubezpieczenia należności. W pierwszej części 
omówiono istotę samego ubezpieczenia oraz jego rodzaje i korzyści wynikające z za-
stosowania tego typu ochrony ubezpieczeniowej. Analizie poddano również ofertę 
największych ubezpieczycieli fi nansowych, funkcjonujących zarówno na polskim rynku, 
jak i za granicą. Ostatnia część artykułu, poruszająca problematykę globalnego kryzysu 
fi nansowego, stanowi praktyczny przykład podkreślający wagę ubezpieczenia należności 
w zarządzaniu ryzykiem handlowym przedsiębiorstwa. 

Summary

CREDIT INSURANCE AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT 
OF TRADE RISK MANAGEMENT

UNDER FINANCIAL CRISIS CIRCUMSTANCES

The article presents the concept of a credit insurance. The fi rst part of the paper 
focuses on the insurance essence, its types and benefi ts of adaptation this kind of pro-
tection in business activity. Additionally, the largest national and foreign insurance 
companies products have been taken into analysis. The last part brings up the problem 
of fi nancial crisis and gives the practical example showing how important credit in-
surance is in trade risk management.
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Wstęp

Od dwóch lat nagłówki publikacji prasowych zdominowało hasło „kryzys”. 
Najbardziej pamiętną datą obecnego globalnego trendu jest 15 września 2008 r. 
– to dzień, w którym jeden z największych banków inwestycyjnych na świe-
cie ogłosił upadłość. Przytoczna data przez jednych ekonomistów uznawana jest 
za początek prawdziwego kryzysu i załamania na rynkach fi nansowych, a przez 
innych za pierwszą poważną ofi arę kryzysu subprime1, rozpoczętego parę mie-
sięcy wcześniej. Był to ogromny szok dla światowej gospodarki, banki bowiem 
tworzą trzon współczesnego systemu fi nansowego, złożonego ze zintegrowanego 
zbioru instytucji fi nansowych, zajmujących się gromadzeniem, wydatkowaniem 
oraz dzieleniem zasobów pieniężnych. Instytucje bankowe zasilają gospodarkę 
w środki niezbędne do jej rozwoju, jak również zbierają z rynku ich nadmiar, 
pełniąc funkcję pośrednika fi nansowego, a zarazem stabilizatora rynku2. Nad-
zór korporacyjny nad tego typu instytucjami jest niezwykle ważny nie tylko 
z perspektywy inwestora giełdowego, ale także z punktu widzenia klienta i ca-
łego systemu fi nansowego – chociaż interesy konsumenta są zazwyczaj dokład-
niej chronione przez krajowe instytucje nadzoru fi nansowego bądź bankowego. 

* Grzegorz Świszcz – mgr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Kryzys na rynku kredytów hipotecznych.
2 Por. W. Dębski, Rynek fi nansowy i jego mechanizmy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 13.
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Prawidłowe funkcjonowania tego typu podmiotów jest istotne dla ogółu społe-
czeństwa i gospodarki. Banki często uznawane są za tzw. instytucje zaufania pub-
licznego. Nie należy jednak utożsamiać tego określenia z organizacją społecz-
ną, gdyż, jak każde przedsiębiorstwo, banki funkcjonują dla określonego efektu 
(z punktu widzenia akcjonariusza – zysku bądź wzrostu wartości przedsiębior-
stwa) i podlegają prawom rynkowym. Instytucje bankowe z perspektywy nadzo-
ru korporacyjnego podporządkowane są tym samym elementarnym regułom, co 
pozostałe spółki publiczne.

Pojęcie nadzoru korporacyjnego

Pojęcie nadzoru korporacyjnego (ang. corporate governance) nie ma jed-
nolitej defi nicji. Spowodowane jest to mnogością ujęć analizowanego tematu, 
uzależnionych od dyscypliny nauki oraz przesłanek zakotwiczonych w kulturze 
korporacyjnej poszczególnych państw. Można to zauważyć, dokonując analizy 
literaturowej tego zagadnienia. Pomimo popularności i interdyscyplinarności, 
jaką cieszy się poruszany problem, autorzy przedstawiają czasami względnie 
odmienny zakres pojęcia. Nurt badawczy corporate governance charakteryzuje 
się nieustannym rozwojem zmierzającym w różnych kierunkach, toteż w kręgu 
zainteresowanych tematem znajdują się osoby reprezentujące takie dziedziny, jak 
ekonomia, prawo, socjologia, politologia, fi nanse. 

Za meritum nadzoru korporacyjnego uznaje się dążenie do zapewnienia 
stanu optymalnej równowagi pomiędzy interesami wszystkich stron zaangażo-
wanych w funkcjonowanie korporacji (udziałowców, kadry kierowniczej, pra-
cowników, dostawców, wierzycieli). Najlepsze warunki rozwoju przedsiębior-
stwa powinny być zagwarantowane poprzez zbiór instytucji prawno-ekonomicz-
nych (formalnych i nieformalnych) składających się na system determinujący 
zachowania wszystkich zainteresowanych podmiotów. Obowiązujący model 
corporate governance powinien uwzględniać specyfi kę danego rynku, gdyż 
brak jego dopasowania może przynieść przedsiębiorstwu i jego otoczeniu więcej 
szkód niż korzyści3. 

Termin corporate governance ma różne znaczenia. Najbardziej rozpo-
wszechnione jest to prezentujące ujęcie wąskie i szerokie. Wąska perspektywa 
odnosi się do wnętrza korporacji, czyli bezpośrednio do rad nadzorczych (rad 
dyrektorów), ich kompetencji, struktury i relacji z zarządem. Szeroka natomiast 

3 Zob. P. Tamowicz, M. Dzierżanowski, Biała księga nadzoru korporacyjnego, Gdańsk 2002, 
s. 15.
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– do narodowych systemów złożonych z mechanizmów regulujących stosunki 
pomiędzy przedsiębiorstwami a sprawującym kontrolę otoczeniem instytucjonal-
nym. Precyzyjniej określając, reguluje nadzór korporacyjny stosunki przedsię-
biorstwa z szerokim gronem interesariuszy4.

Dominujące modele nadzoru korporacyjnego na świecie

Każdy kraj ma specyfi czny system społeczno-gospodarczy. Formowane 
na przestrzeni wielu lat zasady funkcjonowania poszczególnych rynków bar-
dzo wyraźnie wpływają na kształtowanie narodowych systemów nadzorczych. 
Uwarunkowania prawno-organizacyjne, kultura korporacyjna czy też specyfi ka 
rynku kapitałowego to czynniki, które w bardzo wyraźny sposób determinują 
modele funkcjonowania korporacji i ich nadzoru. Są one bardzo płynne i po-
datne na zmiany zachodzące w otoczeniu korporacyjnym. Mogą być modyfi ko-
wane wskutek procesów politycznych, prowadzących do tworzenia bądź zmian 
istniejących instytucji prawno-ekonomicznych. Porównując poszczególne syste-
my, możemy dostrzec wiele podobieństw, jednak specyfi ka ich funkcjonowania 
w konkretnych uwarunkowaniach uniemożliwia swobodę ich implikacji. 

W literaturze związanej z tematem występuje wiele koncepcji porównań 
i oceny narodowych modeli nadzoru. Są one uwarunkowane wieloma czynni-
kami. Jedną z głównych płaszczyzn jest podział ze względu na umiejscowienie 
systemu nadzoru korporacyjnego i sposób funkcjonowania otoczenia instytucjo-
nalnego – na model zewnętrzny i wewnętrzny.  

Pierwszy z wymienionych modeli bazuje na aktywnym działaniu mechani-
zmów nadzorczych opartych na funkcjonowaniu rozwiniętego rynku kapitało-
wego. Jest on typowy dla krajów anglosaskich. Decydującą rolę odgrywa w tym 
systemie rozproszony akcjonariat, który może wyrażać swoje decyzje poprzez 
uczestnictwo w walnym zgromadzeniu bądź też sprzedaż udziałów, czyli tzw. 
głosowanie nogami. Skorzystanie z drugiej opcji negatywnie oddziałuje na płyn-
ność oraz wartość rynkową spółki. Słabe oceny wystawiane przez inwestorów 
powodują spadek wartości akcji, a w skrajnych sytuacjach mogą narazić kor-
porację na wrogie przejęcie. W tym systemie kadra zarządzająca podlega presji 
odpowiedzialności wobec rynku. 

Drugi z systemów dominuje w Europie kontynentalnej oraz Japonii. Rynki 
te charakteryzują się większym stopniem koncentracji akcjonariatu. Występuje 

4 Por. K. Zalega, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, 
SGH, Warszawa 2003, s. 16.
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wiele wzajemnych powiązań kapitału, determinując w ten sposób model zarzą-
dzania korporacjami. Pakiety kontrolne spółek często są w posiadaniu banków, 
przedsiębiorstw, funduszy oraz innych instytucji gospodarczych. Udziałowcy 
mają realny wpływ na decyzje podejmowane w organizacjach, a systemy nad-
zoru oparte są na elastycznych relacjach właścicielskich. Akcjonariusze dyscy-
plinują dyrektorów za pomocą wewnętrznych organów kontrolnych, takich jak 
rada nadzorcza lub wchodzące w jej skład komitety. System wewnętrzny zwraca 
szczególną uwagę na interesy pracownika oraz społeczną funkcję korporacji. Tak 
więc kadra zarządzająca ponosi odpowiedzialność wobec szerszego kręgu intere-
sariuszy, niekoniecznie dążącego do wzrostu wartości rynkowej. 

Kolejnym istotnym, a zarazem dość popularnym elementem wykorzysty-
wanym do systematyzacji modeli nadzoru korporacyjnego jest klasyfi kacja ze 
względu na strukturę i podział kompetencji poszczególnych organów. Generalnie 
specyfi ka spółki publicznej we wszystkich modelach opiera się na rozdzielności 
praw własności, wynikających z posiadanych akcji, od funkcji zarządzania, wy-
konywanej najczęściej przez wynajętych agentów. Udziałowcy mogą korzystać 
ze swoich praw własności korporacyjnej poprzez udział w organie walnego zgro-
madzenia. Sprawy spółki prowadzone są przez agentów wchodzących w skład or-
ganu zarządu, który w zależności od specyfi ki przyjętego rozwiązania może mieć 
strukturę jednopoziomową lub dwupoziomową. Jednopoziomowa struktura jest 
typowa dla krajów anglosaskich, gdzie funkcjonuje jeden organ zarządczo-nad-
zorczy, w którego skład wchodzą dyrektorzy wykonawczy (executive directors) 
i niewykonawczy (non-executive directors). Pierwsza grupa zajmuje się bieżą-
cym zarządzaniem, druga natomiast – nadzorem. Funkcję dyrektora zarówno 
pierwszej, jak i drugiej grupy w systemie monoteistycznym może pełnić ta sama 
osoba. W przypadku rozwiązań charakterystycznych dla systemu kontynentalne-
go wyróżnia się funkcjonowanie dwóch niezależnych organów: zarządu, zajmu-
jącego się stricte prowadzeniem i reprezentacją spraw spółki, oraz rady nadzor-
czej, sprawującej bezpośredni nadzór nad zarządem w interesie spółki. Organy 
mają rozdzielne kierownictwo bez możliwości łączenia funkcji.

W tabeli 1 pokazano najogólniejszy podział systemów prawno-organizacyj-
nych nadzoru korporacyjnego. Wielu autorów dokonuje jednak głębszej charak-
terystyki poszczególnych modeli. Przykładowo Jeroen Weiner i Joost C. Pape 
charakteryzują podobieństwa i różnice występujące w narodowych systemach 
nadzoru korporacyjnego przez pryzmat następujących płaszczyzn5: 

5 Tamże, s. 26–27.
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− koncepcja przedsiębiorstwa,
− zasady i struktura rad dyrektorów/nadzorczych,
− wpływ biernych akcjonariuszy na decyzje podejmowane w organizacji,
− wpływ giełdy,
− istnienie lub brak zewnętrznego sytemu kontroli,
− struktura własności,
− współzależność pomiędzy płacami menadżerów, a wynikami przedsiębiorstwa,
− horyzont czasowy relacji ekonomicznych miedzy udziałowcami.

Tabela 1

Specyfi ka narodowych systemów nadzorczych

Ukierunkowanie na nadzór 
wewnętrzny

Ukierunkowanie na nadzór 
zewnętrzny

System jednopoziomowy Japonia, Francja USA, Wielka Brytania

System dwupoziomowy Niemcy, Francja, Polska

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione uwarunkowania powinny tworzyć spójny mechanizm nad-
zoru. Ostatnim podziałem wynikającym z tabeli jest przypisanie konkretnych 
cech do określonego narodu. W literaturze przedmiotu jest to zazwyczaj bardzo 
swobodny podział, uzależniony od kontekstu i szczegółowości rozpatrywanego 
tematu. Bardzo często spotyka się zróżnicowanie jedynie na system anglosa-
ski i germański. Weiner i Pape w swoim opracowaniu wyróżnili cztery modele 
systemów nadzoru korporacyjnego. Można je w uproszczeniu scharakteryzować 
następująco6:
1) model anglosaski – oparty na liberalnych prawach rynku kapitałowego, roz-

drobnieniu akcjonariatu dążącego do wzrostu wartości dla akcjonariuszy 
w krótkim okresie;

2) model germański – zorientowany na społeczną odpowiedzialność korporacji, 
duże znaczenie otoczenia instytucjonalnego i wzajemnych powiązań kapita-
łowych;

3) model łaciński – tworzący hybrydę systemu anglosaskiego i germańskiego, 
jednakże mający swoją indywidualną specyfi kę;

4) model japoński – oparty na wypracowywanej przez pokolenia kulturze orga-
nizacyjnej keiretsu, zorientowany na nieformalne powiązania sieciowe.

6 K.A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 36.
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Tabela 2

Klasyfi kacja typów nadzoru korporacyjnego

Rynkowe Oparte na relacjach w środowisku (sieciowe)

Model anglo-amerykański niemiecki łaciński japoński

Kraje
USA, Wielka 
Brytania, Kanada, 
Australia

Niemcy, 
Holandia, 
Szwajcaria, 
Szwecja, 
Austria, Dania, 
Norwegia, 
Finlandia

Francja, 
Włochy, 
Hiszpania,
Belgia

Japonia

Koncepcja 
korporacji

instrumentalna, 
zorientowana 
na akcjonariuszy

instytucjonalna instytucjonalna instytucjonalna

Forma organu
nadzoru korpo-
racyjnego

pojedynczy organ podwójny organ

pojedynczy 
lub podwójny 
organ we Fran-
cji, pojedynczy 
w pozostałych 
krajach

pojedynczy organ

Wpływowy 
akcjonariusz akcjonariusze

banki, pracow-
nicy, grupy 
oligarchiczne

holdingi fi nan-
sowe, rząd, 
rodziny 
– ogólnie: grupy
oligarchiczne

banki, instytucje 
fi nansowe, 
pracownicy, 
grupy oligar-
chiczne

Ważność 
giełdy duża średnia/duża średnia duża

Aktywność 
rynku kontroli 
korporacji

duża brak brak brak

Koncentracja 
własności niska średnia/wysoka wysoka niska/średnia

Zależność 
wynagrodzeń 
od rezultatów

wysoka niska średnia niska

Horyzont 
czasowy krótki długi długi długi

Źródło: J. Weimer, J.C. Pape, A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, „Corporate 
Governance. An International Review”, vol. 7 (1999), 2, s. 154, za: K.A. Lis, H. Sterniczuk, 
Nadzór korporacyjny, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 36.
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Należy zauważyć, iż występuje wiele modeli nadzoru korporacyjnego 
– pewne cechy je różnią, inne natomiast upodabniają. Powyższe podziały zostały 
przedstawione wyrywkowo i bardzo ogólnie. Dokładniejsza weryfi kacja stoso-
wanych mechanizmów nadzorczych, charakterystycznych dla określonego syste-
mu gospodarczego, wymagałaby obszerniejszego opracowania.

Nadzór zewnętrzny a agencje ratingowe

Omówiony powyżej model nadzoru zewnętrznego oparty jest w głównej 
mierze na skutecznym funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Dominuje w uzna-
wanych za bardziej liberalne gospodarkach anglosaskich. Pomimo kryzysu nad-
zoru korporacyjnego, zapoczątkowanego w 2001 r. upadkiem Enronu, nadal 
cieszy się on ogromnym uznaniem specjalistów. Obecne załamanie na rynkach 
fi nansowych obnażyło jednak kolejne słabe strony tego modelu. Ocena korpora-
cji, dokonywana przez rynek, w dużej mierze uzależniona jest od analiz lub też 
ratingów tworzonych przez wyspecjalizowane instytucje. W minionej dekadzie 
pośród wielu specjalistów tylko nieliczni dostrzegali zagrożenie załamania glo-
balnej gospodarki oraz ewentualne jego rozmiary. Wiele opracowań nie przewi-
działo rezultatów tworzenia i pękania kolejnych bąbli spekulacyjnych, a co z tym 
się wiąże – kilkudziesięcioprocentowej deprecjacji giełdowej wartości przedsię-
biorstw. Błędy nie ominęły nawet największych. Agencja ratingowa Standard 
& Poor’s7 na kilka tygodni przed skandalem fi nansowym w Enronie przyznała 
fi rmie najwyższy możliwy rating – AAA. Tak samo zgubna dla inwestorów była 
wystawiona przez tę agencję 10 września 2008 r. ocena Lehman Brothers na po-
ziomie A8. Częściową rozbieżność wyników można z pewnością tłumaczyć me-
todyką analiz opartych na danych ex post. Pozostaje jednak jeszcze druga strona 
medalu. W przypadku świadczenia usług przez agencje ratingowe często docho-
dzi do konfl iktu interesów. Agencje dążą do zwiększania swoich przychodów 
i zysków, korporacje natomiast – do otrzymywania ocen jak najpochlebniejszych 
z punktu widzenia inwestycyjnego. Tak więc hipotetycznie klient może wybrać 
zleceniobiorcę oferującego najlepszy rating. Należy pamiętać, że do konfl iktu 
interesu podmiotów na nieco innej płaszczyźnie dochodziło również w Enronie. 

7 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6704909,Bledy__chciwosc_i_reformy_
agencji_ratingowych.html (czerwiec 2009).

8 Silna zdolność do terminowej regulacji zobowiązań, ocena znacznie ponad poziomem speku-
lacyjnym.
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W okresie „papierowej świetności”9 zarówno sporządzanie sprawozdań fi nan-
sowych, jaki i ich audyt powierzano jednej fi rmie doradczej (Arthur Andersen). 
Praktyki te doprowadziły do ukrywania oszustw fi nansowych na wielką skalę, 
a w konsekwencji – do spektakularnego upadku obu fi rm i późniejszych zmian 
w prawie. Czy w wypadku agencji ratingowych dojdzie również do zmian ma-
jących na celu ochronę niezależności ocen, pokaże czas. Stroną, która odczuje 
poprawę lub pogorszenie sytuacji, z pewnością będą szeroko rozumiani interesa-
riusze rynku kapitałowego i notowanych na nim podmiotów. 

Problematyka globalnych standardów nadzoru korporacyjnego

W związku z błyskawicznie postępującym procesem globalizacji w aspekcie 
przepływu kapitału i informacji, należy również rozpatrzyć tendencje związane 
z kreowaniem międzynarodowych standardów nadzoru korporacyjnego. Grze-
gorz Kołodko pisał: „Ekonomia jako nauka musi współgrać z rzeczywistością, 
a ta rzeczywistość jest różna w czasie i przestrzeni. Tam może być już jutro, 
podczas gdy tutaj wciąż jeszcze jest dzisiaj, a gdzieś indziej nawet wczoraj”10. 
To krótkie stwierdzenie wyraża w prosty sposób, na czym polega trudność im-
plikacji ujednolicanych standardów korporacyjnych w skali globalnej. Trudności 
wyłaniają się już podczas samej próby stworzenia jednolitej, ponadnarodowej de-
fi nicji corporate governance. Istnieją spore problemy wynikające ze złożoności 
tematu i różnorodności kultury korporacyjnej lub też jej braku. Potwierdzają to 
mało skuteczne próby kreowania spójnych zasad nadzorczych pod egidą organi-
zacji międzynarodowych. Jednakże można dostrzec jedną ogólną prawidłowość 
kierującą wszystkimi przesłankami popularyzacji wartości nadzoru korporacyj-
nego, czyli dążenie do stanu, w którym przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało 
jak najlepiej, a podejmowane decyzje będą prowadziły do względnego zadowo-
lenia wszystkich występujących w danym ujęciu stron interesu. Z punktu widze-
nia inwestorów obecna sytuacja nie wygląda najgorzej, korporacje notowane na 
poszczególnych rynkach kapitałowych są zobligowane do prowadzenia przejrzy-
stej polityki korporacyjnej poprzez publikacje odpowiednich raportów fi nanso-
wych oraz informacji istotnych dla akcjonariuszy. Często same podmioty dążą 
do transparentności, a co za tym idzie – do podnoszenia własnej atrakcyjności 
dla inwestorów. Oczywiście nigdy nie zostanie stworzony system, który w pełni 

9 Okres prowadzenia tzw. kreatywnej księgowości.
10 G. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 17. 
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usatysfakcjonuje wszystkich interesariuszy, poprzez normy bowiem będzie on 
zawsze ograniczał czyjąś swobodę i skłonność do zachowań oportunistycznych. 

Zbieżna sytuacja występuje w procesie tworzenia europejskiego „supernad-
zoru fi nansowego”. Zbyt duża rozbieżność oczekiwań interesariuszy oraz daleko 
idąca delegacja uprawnień, a zarazem decentralizacja odpowiedzialności za pod-
jęte przez jeden organ decyzje – skutecznie blokują próby jego powstania.

Podsumowanie

Znaczenie nadzoru korporacyjnego jest niezwykle duże zarówno w roz-
winiętych gospodarkach, jak i w krajach przechodzących transformację, gdyż 
zwiększa transparentność i zaufanie do rynku kapitałowego. Pojawiające się 
w kolejnych etapach rozwoju gospodarczego uwarunkowania wywołują bodź-
ce do modyfi kacji systemu prawno-ekonomicznego regulującego funkcjonowa-
nie przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego, a wraz z nim przyczyniają się do 
kształtowania zasad nadzoru nad spółkami publicznymi. Usprawnienie nadzoru 
korporacyjnego jest wyjątkowo trudnym zadaniem, wymaga bowiem zaprojekto-
wania mechanizmów samoregulacyjnych w ten sposób, aby przyniosły korzyści 
zarówno inwestorom, jak i emitentom. Dodatkowym wyzwaniem jest dynamicz-
nie postępujący proces konsolidacji międzynarodowych rynków kapitałowych. 
Zharmonizowanie poszczególnych zasad nadzoru w jeden spójny system jest nie-
bywale skomplikowane, ponieważ mechanizmy te mają za zadanie m.in. umac-
niać transparentność spółek giełdowych, podnosić jakość komunikacji zarządu 
z inwestorami, wzmacniać poziom ochrony praw akcjonariuszy, a zarazem nie 
stwarzać zbędnych obciążeń dla spółki. Stosowanie standardów właściwie do-
branych do panujących warunków wpływa na zwiększenie efektywności funk-
cjonowania spółek11. Brak regulacji w określonych zakresach dla wysoce rozwi-
niętych rynków może być przejawem konkurencyjności wobec innych państw, 
a w skrajnych wypadkach – przejawem protekcjonizmu. Stąd też sprzeciw wo-
bec integracji w pewnych sferach życia gospodarczego krajów stosujących mo-
del anglosaski, który uchodzi za bardzo liberalny. Należy pamiętać, iż przerost 
regulacji w zakresie nadzoru korporacyjnego prowadzi często do zbytecznego 
podniesienia kosztów związanych z funkcjonowaniem korporacji, ale z drugiej 
strony chroni przed oportunistycznymi działaniami jednostek.

11 M. Aluchna, Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa 
2007, s. 19.
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 Streszczenie

Artykuł dotyczy szeroko pojętej tematyki nadzoru korporacyjnego. Przedstawiono 
różnice oraz tendencje zmian systemów nadzorczych, występujące w poszczególnych 
krajach. Zaprezentowana została rola mechanizmów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz zalety i dysfunkcje obecnie stosowanych rozwiązań. Poruszono także kwestie nad-
zoru korporacyjnego w skali globalnej.

Summary

PROBLEMS AND MODELS OF CORPORATE GOVERNANCE

This article takes a wider view of corporate governance presenting differences and 
trends in regulatory legislation of various countries, the role of internal control mecha-
nisms and external policies, as well as advantages and disadvantages of current solutions. 
Corporate governance on a global scale is discussed.
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ BANKI CENTRALNE 
W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSOWEGO

Przyczyny kryzysu fi nansowego 

Jerzy Żyżyński w artykule Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kry-
zysu a poszukiwanie dróg naprawy wyraźnie podkreśla, że przyczyną kryzysu, 
który pojawił się od 2007 r., są strukturalne zmiany, jakie nastąpiły w gospo-
darce światowej, a głównie w gospodarce amerykańskiej. Według Żyżyńskiego 
ideologia neoliberalna, według której zaczęto postępować od przełomu lat 70. 
i 80. ubiegłego wieku, w konsekwencji doprowadziła do zmian strukturalnych 
w gospodarce, które przyczyniły się do kryzysu. W Wielkiej Brytanii dokonano 
ogromnej deregulacji, którą nazwano Big Bang. W Stanach Zjednoczonych li-
beralizowano ład ustanowiony po Wielkim Kryzysie (1929–1933). Uchwalono 
następujące ustawy1:
a) w 1980 r. – Depository Institution Deregulation and Monetary Control Act, 

który umożliwił deregulację stóp procentowych;
b) w 1982 r. – Garn-St. Germain Depository Institution Act, który deregulował 

sektor oszczędnościowo-pożyczkowy;

* Joanna Trembińska – mgr, doktorant, Katedra Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

1 J. Żyżyński, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg napra-
wy, „Ekonomista” 2009, nr 2, s. 172.
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c) w 1999 r. – Gramm-Leach-Bliley Act (Financial Services Modernization Act), 
który zniósł nałożone na banki regulacje dotyczące prowadzenia różnych ka-
tegorii usług fi nansowych i ograniczenia związane ze spekulowaniem.

Ostatecznie w 2000 r. anulowano Glass-Steagall Act z 1933 r. – ustawę, 
która regulowała i porządkowała system fi nansowy. Zmiany te były przyczyną 
nierówności w sferze podziału dochodów, czego dowodem jest wzrastający od 
początku lat 80. XX w. współczynnik Giniego2 we wszystkich krajach, w któ-
rych rozprzestrzeniała się ideologia neoliberalna. Neoliberalizm przyczynił się 
do nadproporcjonalnego rozrostu sfery fi nansowej, określanego mianem fi nansy-
zacji gospodarki. Pojęcie to pojawiło się już kilka dekad przed obecnym kryzy-
sem fi nansowym, kiedy gospodarka przemysłowa została zdominowana przez 
rynki fi nansowe, a egzotyczne instrumenty fi nansowe zdobyły przewagę nad 
kapitałem akcyjnym. W defi nicji fi nansyzacji wykorzystuje się określenie „nara-
stającej dominacji”3:
a) sektora fi nansowego w działalności ekonomicznej,
b) fi nansowych narzędzi sterowania w procesie zarządzania korporacjami,
c) aktywów fi nansowych w ogólnej wartości aktywów,
d) rynkowych papierów wartościowych, głównie akcji w aktywach fi nanso-

wych,
e) rynku akcji, będącego regulatorem działalności korporacji,
f) fl uktuacji rynku akcji, który jest determinantą cykli gospodarczych. 

Inaczej ujmując, fi nansyzacja oznacza narastającą rolę rynków fi nanso-
wych, instytucji czy motywacji fi nansowych w gospodarce krajowej i międzyna-
rodowej. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych ten istotnie duży rozrost rynku 
fi nansowego był jeszcze potęgowany przez defi cyt handlowy w handlu z China-
mi. W latach 1992–2005 wartość obrotów handlowych USA z Chinami wzrosła 
z 33 do 285 mld USD, a w 2006 r. do – ok. 300 mld USD. Roczny defi cyt handlo-
wy Stanów Zjednoczonych z Chinami przekroczył 200 mld USD. Istotną część 
tej nadwyżki handlowej Chiny ulokowały w obligacjach skarbowych i papierach 
komercyjnych dostępnych na amerykańskim rynku fi nansowym4. W USA uru-
chomiono spiralę spekulacyjną na rynkach kapitałowych, co zostało umożliwione 
przez tani pieniądz, wynikający z niskich stóp procentowych Banku Rezerwy Fe-

2 Współczynnik Giniego – wskaźnik nierówności społecznej – stosowany do liczbowego wyra-
żania nierówności rozkładu dóbr, głównie nierówności w rozkładzie dochodu gospodarstw domo-
wych. Im wyższy współczynnik, tym nierówności w dochodach są większe.

3 R. Dore, Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism:Japa and Germany vs. the Anglo – 
Saxons, Oxford University Press, Oxford 2002, za: J. Żyżyński, Neoliberalizm..., s. 172–173.

4 J. Żyżyński, Neoliberalizm..., s. 173.
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deralnej. W Stanach Zjednoczonych doprowadzono do sytuacji niekontrolowania 
podaży pieniądza, co przyczyniło się do fi nansowania spekulacyjnych transakcji. 
Stan ten trwał, dopóki wskaźniki infl acji pozostawały na niskim poziomie, po-
nieważ to właśnie zapobieganie infl acji jest podstawowym zadaniem większości 
banków centralnych. Brak oczekiwań infl acyjnych ze strony rynku i reakcji ban-
ku centralnego na wzrost wskaźników infl acji doprowadziły do tego, że wzrost 
cen znalazł odzwierciedlenie w cenach nieruchomości, papierów wartościowych 
oraz derywatów. W tych warunkach nietrudno było doprowadzić do wzrostu na-
pięć spekulacyjnych w gospodarce amerykańskiej5. 

Systemy fi nansowe poszczególnych krajów są ze sobą powiązane, dlate-
go w dobie globalizacji kryzys w segmencie rynku fi nansowego jednego kraju 
zagraża całemu światowemu systemowi fi nansowemu. Przykładem jest gospo-
darka amerykańska, gdzie kryzys kredytów subprime okazał się zjawiskiem wie-
lowymiarowym o istotnym znaczeniu dla gospodarki światowej. W roku 2005 
udział tych kredytów w portfelu kredytów hipotecznych wynosił 7%, jednak już 
w 2007 r. wzrósł do 20%. Jakość kredytów subprime pogarszała się do tego stop-
nia, że w ciągu jednego roku 10% nowo udzielonych kredytów uznano za kre-
dyty o przekroczonym terminie płatności. Inwestorzy zaczęli wymagać wyższej 
premii za ryzyko, dodatkowo transferując swoje inwestycje na rynek obligacji 
skarbowych. Wzrost popytu na amerykańskie obligacje skarbowe doprowadził 
do wzrostu ich cen i zarazem spadku ich rentowności. Kolejny problem, jaki 
się pojawił w gospodarce amerykańskiej, to kryzys płynności na rynku między-
bankowym. Pierwszym objawem tych problemów był wzrost spreadu pomiędzy 
trzymiesięczną stawką LIBOR6 dla USD a stopą rentowności trzymiesięcznych 
bonów skarbowych, który w lipcu 2007 r. wynosił 0,5%, a 9 sierpnia 2007 r. 
– już 2,5%. Sytuacja dla Systemu Federalnego Rezerw (FED) nie była prosta, 
ponieważ w listopadzie 2007 r. odnotowano najwyższy od 1981 r. poziom in-
fl acji: 7,2%. Przyczyniło się to do paradoksalnych okoliczności, bank centralny 
bowiem, chcąc dostarczyć płynności bankom komercyjnym przez obniżenie pod-
stawowej stopy procentowej, znalazł się w trudnej sytuacji, gdyż w razie wyso-
kiego poziomu infl acji stopy procentowe powinny być raczej podwyższane7. 

5 A. Więznowski, Monetarne przyczyny kryzysu fi nansowego w USA 2007/2008, w: Ponad-
narodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, 
Warszawa 2009, s. 155–156.

6 LIBOR – London Interbank Offer Rate – stopa kredytów udzielanych na rynku między-
bankowym w Londynie.

7 M. Zwolankowski, Jak powinny zachować się banki centralne wobec kryzysu, „Gazeta Ban-
kowa”, 18.01.2008.
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Działania antykryzysowe Systemu Rezerw Federalnych

W reakcji na sygnały o kryzysowej sytuacji na rynku 17 sierpnia 2007 r. 
FED postanowił obniżyć stopę dyskontową o 50 punktów bazowych – do warto-
ści 5,75%. W celu zwiększenia płynności na rynku Rada Gubernatorów Rezer-
wy Federalnej, ogłaszając Term Auction Facility (TAF), zezwoliła na pożyczanie 
środków instytucjom depozytowym o dobrej kondycji fi nansowej. Decyzja ta 
przyczyniła się do gamy papierów wartościowych na rynku szerszej niż tylko te 
dostępne w operacjach otwartego rynku. W 2007 r. przeprowadzono dwie trans-
akcje TAF po 20 mld USD, a na początku 2008 r. również odbyły się dwie takie 
transakcje – o wartości 30 mld USD każda. Kolejnym krokiem ku złagodzeniu 
skutków kryzysu było zawarcie sześciomiesięcznej umowy walutowej (Swap 
Lines) pomiędzy Federalnym Komitetem Otwartego Rynku (Federal Open Mar-
ket Committee – FOMC) a Europejskim Bankiem Centralnym oraz Narodowym 
Bankiem Szwajcarskim na kwoty, odpowiednio, 20 mld USD i 4 mld USD8. 

Polityka pieniężna FED oparta została na bezpośrednim oddziaływaniu 
na rynek kredytowy przez zwiększenie pieniądza rezerwowego w gospodarce. 
W obliczu rozprzestrzeniającego się kryzysu fi nansowego FED stwierdził, że za-
pobieganie skutkom kryzysu poprzez kanał stopy procentowej oraz dostarczanie 
płynności krótkookresowej mają zbyt słaby wpływ na sytuację makroekonomicz-
ną. Zdecydowano się na wykorzystanie mniej standardowego instrumentu, jakim 
jest quantitative easing, czyli kreacja pieniądza w celu zakupu aktywów sektora 
fi nansowego. Pomimo obniżania poziomu stopy funduszy federalnych i stopy dys-
kontowej decyzje te nie miały istotnego wpływu na przekładanie się krótkotermi-
nowych stóp overnight na stopy długoterminowe w gospodarce amerykańskiej. 
Rozpoczęto zatem akcję skupowania obligacji skarbowych przez bank centralny. 
Było to działanie niestandardowe, chociażby z tego powodu, że przyjmowano 
również papiery bardziej ryzykowne niż obligacje skarbowe; operacje otwartego 
rynku przeprowadzano także z innymi podmiotami niż banki oraz uruchomiono 
wiele linii swapowych. Zorganizowano operacje płynnościowe na bardzo dużą 
skalę i oprócz Term Auction Facility przeprowadzono w marcu 2008 r. Term 
Security Lending Facility (TSLF), w ramach której FED udzielał krótkookreso-
wych pożyczek obligacji skarbowych pod zastaw bardziej ryzykownych zabez-
pieczeń. W ramach Primary Dealer Credit Facility (PDCF) zmieniono program 
okna dyskontowego, zezwalając na udział w transakcjach także bankom, które 

8 P. Wojtyło, Odważne interwencje, „Bank” październik 2008, http://www.miesiecznikbank.pl 
(czerwiec 2009), s. 18.
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nie prowadzą działalności depozytowej. Jesienią 2008 r., w momencie nasile-
nia zjawisk kryzysowych, FED zdecydował się na zwiększenie krótkotermino-
wej płynności na rynku. W czasie załamania rynku commercial papers i Asset-
-Backed Commercial Papers (ABCP) dostarczano płynności w ramach Commer-
cial Paper Funding Facility (CPFF), systemu polegającego na skupie krótko-
terminowych papierów komercyjnych emitowanych przez instytucje fi nansowe, 
oraz Asset-Backed Commercial Paper Money Market Fund Liquidity Facility 
(AMLF), programu związanego z pożyczkami FED przeznaczonymi na zakup 
papierów ABCP wyemitowanych przez fundusze rynku pieniężnego9.

 Polityka antykryzysowa Europejskiego Banku Centralnego 

Europejski Bank Centralny (EBC) w odpowiedzi na zwiększony popyt ze 
strony banków komercyjnych na środki z rachunków bieżących Eurosystemu 
przeprowadził szereg operacji otwartego rynku. W wyniku jednodniowej opera-
cji dostrajającej 9 sierpnia 2007 r. EBC udzielił bankom komercyjnym 94,8 mld 
USD. Zaraz 10 sierpnia ogłoszono kolejną jednodniową operację dostrajającą, 
w wyniku której sektor bankowy został zasilony w środki pieniężne w wysokości 
61,1 mld euro. Następna jednodniowa operacja dostrajająca nastąpiła 13 sierpnia 
– EBC przyznał kwotę 47,7 mld euro; następna odbyła się 14 sierpnia – przy-
znana kwota to 7,7 mld euro. Również 14 sierpnia Europejski Bank Centralny 
zdecydował się na przeprowadzenie podstawowej operacji refi nansującej z tygod-
niowym terminem zapadalności, w wyniku której system został zasilony kwotą 
310 mld euro. Kilka dni później, 21 sierpnia, EBC wypuścił do obiegu bankowe-
go w ramach standardowej podstawowej operacji refi nansującej kolejne 46 mld 
euro, a następnie 210 mld euro. 22 sierpnia 2007 r. Europejski Bank Centralny 
zasilił system fi nansowy w 40 mld euro, przeprowadzając uzupełniającą długo-
terminową operację refi nansującą z trzymiesięcznym terminem zapadalności. 
Europejski Bank Centralny zapewniał płynność na rynku fi nansowym, stosując 
również operacje dostrajające. 6 września 2007 r. EBC zdecydował się dostar-
czyć na rynek 42,2 mld euro, przeprowadzając jednodniową operację dostraja-
jącą. Następnie od 11 grudnia bank centralny powrócił do podstawowej operacji 
refi nansującej, zasilając rynek 218,5 mld euro; podobnie 18 grudnia dostarczył 
rynkowi 348,6 mld euro oraz 28 grudnia – 20 mld euro. 3 stycznia 2008 r. EBC 
dokonał kolejnej podstawowej operacji refi nansującej w wysokości 128,5 mld 

9 J. Pruski, Działalność antykryzysowa banków centralnych, „Zeszyty BRE Bank – CASE”, 
Warszawa, czerwiec 2009, s. 14–15.
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euro i następnej takiej operacji – o wartości 151,1 mld euro. Europejski Bank 
Centralny od 9 sierpnia starał się uspokoić uczestników rynku, wydając komuni-
katy, w których deklarował, że monitoruje warunki płynnościowe, przeprowadza 
operacje otartego rynku na kwoty większe niż wynika z benchmarkingu i dąży 
do ograniczenia wahań stóp procentowych o najkrótszych terminach zapadalno-
ści10.

Od momentu nasilenia się kryzysu fi nansowego, czyli od września 2008 r.,
Europejski Bank Centralny wprowadził wiele rozwiązań w zakresie polityki 
pieniężnej oraz zarządzania płynnością, które można zaliczyć do rozwiązań nie-
standardowych pod względem charakteru, skali czy terminów. Rada Prezesów 
Europejskiego Banku Centralnego 7 maja 2009 r. postanowiła obniżyć oprocen-
towanie podstawowych operacji refi nansujących do poziomu 1%, oprocento-
wanie kredytu w banku centralnym do wysokości 1,75% oraz pozostawić opro-
centowanie depozytu w banku centralnym na niezmienionym poziomie 0,25%. 
Oprocentowanie podstawowych operacji refi nansowych było od października 
2008 r. wielokrotnie obniżane, w sumie o 325 punktów bazowych. Od paździer-
nika 2009 r. EBC prowadzi politykę opartą na zasilaniu w płynność poprzez ope-
racje refi nansujące o dłuższym, dwudziestomiesięcznym terminie zapadalności. 
Europejski Bank Centralny miał na celu przez to działanie zwiększyć akcję kre-
dytową, która ma duże znaczenie w fi nansowaniu gospodarki strefy euro. Rada 
Prezesów na posiedzeniu 4 czerwca 2009 r. postanowiła również, że Eurosystem 
będzie skupował zabezpieczone obligacje denominowane w euro oraz wyemito-
wane w strefi e euro. Kolejnym rozwiązaniem EBC, zaliczanym do niestandardo-
wych, było udostępnienie, za pomocą swapów walutowych, środków w dolarach 
amerykańskich i frankach szwajcarskich W konsekwencji tych decyzji nastąpił 
spadek stóp procentowych rynku pieniężnego oraz oprocentowanie kredytów, co 
było przyczyną zahamowania spadku wolumenu kredytów. Wszystkie te dzia-
łania podjęte dodatkowo przez EBC mają pomóc w utrzymaniu stabilności cen 
w średnim okresie, przyczynić się do utrzymania oczekiwań infl acyjnych na po-
ziomie zgodnym z defi nicją stabilności cen. Oddziaływanie niestandardowych 
decyzji EBC będą odczuwalne w gospodarce po pewnym czasie, głównie z po-
wodu opóźnień w transmisji impulsów polityki pieniężnej do systemu fi nanso-
wego11.

10 P. Wojtyło, Odważne..., s. 19. 
11 Biuletyn miesięczny Europejskiego Banku Centralnego, Europejski Bank Centralny, czerwiec 

2009, s. 10.
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Działania ograniczające wpływ kryzysu fi nansowego 
na gospodarkę Narodowego Banku Polskiego, 
Banku Anglii oraz Banku Japonii

W Polsce w obliczu symptomów kryzysu fi nansowego, zaobserwowanych 
w doświadczeniach innych krajów, 21 grudnia 2007 r. powołano Komitet Stabil-
ności Finansowej. Powstał on na mocy porozumienia podpisanego przez Mini-
stra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego. Komitet ten został powołany w celu współpracy 
na rzecz wspierania i utrzymywania stabilności krajowego systemu fi nansowego. 
13 października 2008 r. dla przywrócenia zaufania na rynku fi nansowym oraz 
umocnienia stabilności sektora bankowego Ministerstwo Finansów wraz z Naro-
dowym Bankiem Polskim opracowały dwa kompleksowe pakiety działań. Pierw-
szy z nich, „Pakiet regulacyjny dla stabilności fi nansowej”, wprowadził projekt 
ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej oraz projekt ustawy zmieniający 
ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Obejmowały one postanowienia 
dotyczące wzmocnienia współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów, Naro-
dowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie efektyw-
nego wpływania na stabilność fi nansową oraz zwiększenia limitu ochrony depo-
zytów z sumy 22 500 euro do 50 000 euro z pełną gwarancją depozytów. Drugi 
pakiet działań, ogłoszony przez NBP pod nazwą „Pakiet zaufania”, obejmował 
realizację następujących celów12:
a) możliwość pozyskiwania przez banki środków złotowych na okresy dłuższe 

niż jeden dzień,
b) stworzenie bankom możliwości pozyskiwania środków walutowych,
c) poszerzenie możliwości pozyskiwania przez banki płynności złotowej w wy-

niku zwiększenia zabezpieczeń operacji z NBP. 
W celu przeprowadzenia tych działań NBP zaproponował następujące możli-

wości:
a) zasilające operacje otwartego rynku w postaci operacji repo z trzymiesięcz-

nym terminem zapadalności,
b) operacje swapów walutowych,
c) depozyt walutowy jako zabezpieczenie kredytu refi nansowego,
d) modyfi kacje w systemie operacyjnym kredytu lombardowego w postaci po-

szerzenia listy aktywów służących jako zabezpieczenie dla kredytu lombardo-

12 Przegląd stabilności systemu fi nansowego, NBP, październik 2008, s. 11–12.
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wego w NBP oraz zmniejszenie haircutu przy wyznaczaniu wartości zabez-
pieczeń dla kredytu lombardowego,

e) emisja siedmiodniowych bonów pieniężnych jako podstawowy instrument 
sterylizacji nadpłynności,

f) zwiększenie częstotliwości operacji otwartego rynku, celem reagowania na 
zmiany płynności i stabilizowania stopy POLONIA13 wokół stopy referencyj-
nej, ale tylko w wtedy, gdy zajdzie taka konieczność. 

W 2009 r. NBP postanowił kontynuować program „Pakietu zaufania” w postaci 
„Paktu na rzecz rozwoju akcji kredytowej”, w celu ograniczania niedostępno-
ści kredytu dla gospodarki i zwiększenia płynności systemu bankowego14.

Banki centralne, takie jak FED, EBC, Bank Anglii, Australii, Kanady, 
Szwajcarii, Norwegii czy Rosji, od września 2008 r. zaczęły aktywnie dostar-
czać płynności w ramach operacji otwartego rynku. EBC i banki centralne 
Anglii, Niemiec, Szwajcarii oraz Japonii ogłaszały komunikaty o gotowości 
do wsparcia oraz monitorowania sytuacji na rynku fi nansowym. We wrześniu 
2008 r. Bank Anglii przedłużył wprowadzony już w kwietniu tegoż roku „Spe-
cjalny program płynnościowy” (Special Liquidity Scheme), który umożliwiał 
instytucjom wymianę na bony skarbowe trudnych do sprzedania papierów zabez-
pieczonych kredytami hipotecznymi. 3 października podwyższono limit depozy-
tów gwarantowanych z 35 tys. do 50 tys. GBP w Wielkiej Brytanii. 8 paździer-
nika ogłoszono plan pomocy dla banków w Wielkiej Brytanii, który obejmował 
następujące działania15:
a) bank centralny dostarcza 200 mld GBP w ramach krótkoterminowej płynno-

ści;
b) rząd zobowiązuje się zasilić banki i towarzystwa budowlane w kwotę 50 mld 

GBP;
c) gwarantowanie systemowi bankowemu środków w wysokości 250 mld GBP 

koniecznych do utrzymania stabilności fi nansowej w średnim okresie wraz 
z gwarancjami instytucji rządowej dla banków: Abeby, Barclays, HBOS, 
HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland 
i Standard Charter. 

13 Stawka POLONIA określa oprocentowanie depozytów złotowych udzielonych lub przyję-
tych w terminie O/N, liczona jako średnia ważona stopa przekazywanych przez banki uczestni-
czące w fi xingu dla transakcji, które zostały przesłane i zawarte do godz. 16.00; wysokość stawki 
POLONIA waha się pomiędzy stawkami referencyjnymi O/N WIBOR i O/N WIBID.

14 http://www.comperia.pl/index/?id=4ca9764c98c203d7bc747cbce9d9174f (czerwiec 2009).
15 Przegląd stabilności..., s. 57.
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W reakcji na zjawiska kryzysowe Bank Anglii w ciągu trzech miesięcy 
od sierpnia 2008 r. zwiększył podaż pieniądza na rynku, zwiększając sumę bilan-
sową z 100 mld do 300 mld GBP. Bank Anglii, podobnie jak inne banki centralne, 
przy użyciu różnych instrumentów stara się zasilać system w krótkoterminową 
płynność. Podobnie jak FED, Bank Anglii postanowił przeprowadzić następujące 
operacje16:
a) redukcję stopy procentowej (marzec 2009 r. – 0,5%),
b) operacje dostarczania płynności,
c) od 2007 r. wdrożenie operacji long-term repo, od października 2008 r. prze-

prowadzanie systematycznych operacji banku centralnego,
d) poszerzanie puli aktywów będących zabezpieczeniem w transakcjach z ban-

kiem centralnym,
e) Special Liquidity Scheme – transakcje swapowe z bankami komercyjnymi, 

program wprowadzony  w kwietniu 2008 r. polegający na wymianie instru-
mentów MBS17 mających wysoką ocenę ratingową na obligacje skarbowe, 
gdzie jednoroczne można było przedłużyć do trzech lat,

f) wzrost płynności dolarowej bez ograniczeń (październik 2008 r.),
g) Discount Window Facility – możliwość zakupu obligacji skarbowych przy 

szerokiej puli akceptowalnych zabezpieczeń (październik 2008 r.).
Działania Banku Anglii oparte zostały na polityce quantitative easing, na-

kierowanej na zwiększanie podaży pieniądza w systemie fi nansowym. Wśród 
działań banku centralnego Anglii znalazły się następujące programy18:
a) Asset Purchase Facility – oparty na skupowaniu takich instrumentów rynko-

wych, jak papiery komercyjne, obligacje komercyjne, a także te emitowane 
przez sektor bankowy (styczeń 2009 r.),

b) ożywienie rynku instrumentów emitowanych przez przedsiębiorstwa.
11 października 2008 r. Centralny Bank Japonii (BOJ) zasilił rynek tokij-

ski kwotą 4 bln jenów w celu poprawienia sytuacji na rynku kredytowym. Na 
początku 2009 r. stopa podstawowa Banku Japonii pozostawała na poziomie 

16 J. Pruski, Działalność antykryzysowa..., s. 22.
17 MBS (mortgage-backed securities – hipoteczny list zastawny) to rodzaj ABS, czyli asset-

backed securities – listów zastawnych, papier wartościowy, którego zabezpieczeniem jest wie-
rzytelność hipoteczna. Takie papiery wartościowe muszą być wcześniej ocenione przez agencję 
ratingową.

18 J. Pruski, Działalność antykryzysowa..., s. 22.
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0,1%, a program zakupu emitowanych przez przedsiębiorstwa obligacji na sumę 
3 bln jenów (ok. 32 mld USD) został przedłużony19.

Podsumowanie 

Kraje, które doświadczyły kryzysu, znalazły się w sytuacji, w której 
w gospodarce narastało tempo ekspansji kredytowej banków komercyjnych oraz 
galopującej infl acji na rynku nieruchomości. Mechanizm ekspansji kredytowej 
przerodził się w mechanizm kryzysowy. Banki komercyjne wykorzystały w tym 
wypadku zjawisko hazardu moralnego, licząc na interwencję banków centralnych 
w razie zachwiania się stabilności systemu bankowego. Banki centralne w celu 
zarządzania kryzysem rzeczywiście wzięły na swoją odpowiedzialność działania 
związane z łagodzeniem i powstrzymywaniem skutków kryzysu. Banki te dostar-
czały systemowi fi nansowemu płynności fi nansowej, obniżały stopy procentowe 
celem zmniejszenia cen nieruchomości jako podstawowych zabezpieczeń na ryn-
ku kredytów hipotecznych, udzieliły gwarancji, wprowadziły pakiety ratunkowe. 
Generalnie rzecz biorąc, banki komercyjne dysponowały nadwyżkami kapita-
łu niezbędnego do pokrycia strat, poza wyjątkami, które upadły. Ryzyko nie-
wypłacalności banków spadło, umożliwiając bankom centralnym przeprowadze-
nie akcji dostarczania płynności. 

Współczesne kryzysy fi nansowe charakteryzują się tym, że skutek kryzy-
su często występuje w innym miejscu niż miejsce powstania kryzysu, dlatego 
że kryzys powstaje w wyniku efektu zakażenia (contigency effect). Istotne jest 
zastanowienie się, czy w utrzymaniu stabilności gospodarki globalnej skutecz-
na jest tzw. sieć bezpieczeństwa (safety net), złożona z regulatorów, nadzorców 
rynku fi nansowego – czy są w stanie zapewnić stabilność na jednolitym rynku 
fi nansowym? Kwestia zapobiegania kryzysom nabiera znaczenia chociażby 
z tego powodu, że przeciętny kryzys bankowy kosztuje gospodarkę średnio 
15–20% PKB20. Niestandardowe działania banków centralnych i rządów, zwłasz-
cza w Stanach Zjednoczonych i Europie, miały na celu przywrócenie zaufania 
i udrożnienie systemu bankowego. Zauważalna aktywność banków centralnych 
i rządów w działalności antykryzysowej wobec obecnego kryzysu wynika praw-

19 „Ekonomiczny Biuletyn Prasowy – Japonia”, Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Japonii, nr 6/2008, s. 4.

20 L. Pawłowicz, Polska wobec wyzwań kryzysu fi nansowego, Instytut Badań nad Gospodar-
ką, Gdańska Akademia Bankowa, s. 4, za: http://www.rf.edu.pl/uploads/media/L_Pawlowicz3.pdf 
(czerwiec 2009).
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dopodobnie z doświadczeń Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1933, którego 
skutki były odczuwane jeszcze wiele lat po nim. Współczesne banki centralne, 
nauczone doświadczeniami z poprzednich kryzysów, potrafi ły użyć odpowied-
nich, nawet niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, by skutecznie 
złagodzić skutki obecnego załamania gospodarczego.

Streszczenie

W obliczu zaistniałego kryzysu fi nansowego wiele instytucji rządowych i fi nan-
sowych stawia sobie za cel główny ograniczenie skutków rozprzestrzeniającego się 
kryzysu. Celem artykułu jest przedstawienie działań banków centralnych, które podjęły 
kilka istotnych decyzji w skali globalnej gospodarki. W referacie poruszono kwestie 
znaczenia działań podjętych głównie przez Europejski Bank Centralny, System Rezerw 
Federalnych Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Bank Japonii oraz Narodowy Bank 
Polski. Autorka stara się również ocenić skuteczność działań podjętych przez banki cen-
tralne w celu zmniejszania skutków kryzysu fi nansowego.

Summary

ACTIONS TAKEN BY CENTRAL BANKS 
IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS

In the face of fi nancial crisis that arises, many fi nancial institutions and government 
aims to minimize the impact of a major crisis spreading. The purpose of this article is 
to present the actions of central banks which use the available instruments of monetary 
policy have taken several important decisions in the global economy. This paper addres-
ses the importance of issues will be undertaken mainly by the European Central Bank, 
Federal Reserve System of the United States, the Bank of England, the Bank of Japan and 
National Bank of Poland. In the summary, the author will try to assess the effectiveness 
of actions taken by central banks in reducing the impact of fi nancial crisis.
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Wprowadzenie 

Rola aktywnej polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu jest 
bardzo ważna zwłaszcza w czasach kryzysu. W badaniach przeprowadzonych 
w lutym i w marcu 2009 r. przez fi rmę doradczą HRM Partners S.A. oraz serwis 
rekrutacyjny GazetaPraca.pl ponad połowa (54%) respondentów uważa, że ich 
fi rma odczuła bezpośrednio skutki kryzysu1. Pracodawcy zmuszeni są do ogra-
niczania kosztów funkcjonowania fi rm, co wiąże się bezpośrednio ze zmniej-
szeniem produkcji i z redukcją zatrudnienia. W poszukiwaniu oszczędności co 
trzecia fi rma (32%) zdecydowała się na redukcję miejsc pracy. Zwolnienia nie 
osiągają poziomu redukcji masowych, 26% fi rm zdecydowało się przeprowadzić 
zwolnienia na poziomie wyższym niż 5%2.

Bezrobocie długotrwałe rodzi wielorakie konsekwencje: społeczne, moral-
ne, gospodarcze. Aktywne formy rynku pracy przeciwdziałają tzw. atrofi i, tj. za-

* Beata Wentura-Dudek – mgr, doktorantka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki.

** Grażyna Maciejczyk – mgr, doktorantka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki.

1 M. Rylska, Pracownik w kryzysie, czyli rynek pracy w trudnych czasach turbulencji, „Personel 
i Zarządzanie” 2009, nr 6, s. 20–21.

2 K. Katolo, W poszukiwaniu oszczędności czyli rynek pracy w czasach turbulencji, tamże, 
nr 5, s. 24–26.
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nikaniu postaw aktywności i chęci poszukiwania pracy w wyniku długotrwałej 
bezczynności zawodowej. Celem aktywnych programów przeciwdziałania bez-
robociu jest pobudzanie procesu tworzenia miejsc pracy i zmniejszanie liczby 
bezrobotnych. Ograniczanie bezrobocia wymaga przemyślanego zaangażowania 
sił i środków rynku pracy przy jednoczesnej koordynacji tych działań przez pań-
stwo.

Mimo krytycznych opinii na temat skuteczności aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu są one nadal promowane. Aktywna polityka rynku pracy 
jest popierana przez wszystkich jej uczestników, w tym również przez pracodaw-
ców. Efektami aktywnej polityki rynku pracy są: wzrost podaży dóbr użytecz-
ności publicznej, wzrost płac i mniejsza przewidywana utrata użyteczności pod-
czas bycia bezrobotnym3.

Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Kwestie związane z aktywną polityką rynku pracy reguluje Ustawa z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), która obowiązuje od 1 czerwca 2004 r. Zgodnie 
z tą ustawą zadania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia oraz aktywizacji zawodowej realizują następujące instytucje rynku pracy:
− publiczne służby zatrudnienia, 
− ochotnicze hufce pracy,
− agencje zatrudnienia,
− instytucje szkoleniowe,
− instytucje dialogu społecznego,
− instytucje partnerstwa lokalnego. 

System organów zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy, a jego 
istotną cechą jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. 

Usługi rynku pracy świadczone przez publiczne służby zatrudnienia oraz 
realizowane przez nie instrumenty są fi nansowane:
− z budżetu państwa;
− z budżetów samorządów terytorialnych;
− ze środków Funduszu Pracy;
− ze środków Unii Europejskiej w ramach dofi nansowania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

3 J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Warszawa 2005, s. 11–17.
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Aktywizacja osób bezrobotnych umożliwia tym osobom kontakt z pracą 
a także powoduje, że osoby te mają większe szanse na znalezienie czasowego lub 
stałego zatrudnienia4.

Wśród aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu wyróżniamy5:

1. Pośrednictwo pracy. Polega ono na skutecznym kojarzeniu miejsc pracy 
i osób poszukujących zatrudnienia. Różnorodność tematyki realizowanej przez te 
instytucje oraz ich służebny charakter nakłada na nie szczególny obowiązek sta-
łego zwiększania jakości świadczonych usług. Najważniejszym zadaniem tych 
instytucji jest znalezienie odpowiednich pracowników dla pracodawców. Kon-
sekwencją przyjętego założenia jest postrzeganie „potwierdzania gotowości do 
podjęcia pracy”, jako jednego z niezbędnych narzędzi sprawnego pośrednictwa 
pracy. Narzędzie to winno służyć weryfi kacji zarejestrowanych osób niespełnia-
jących warunków defi nicji bezrobotnego, po to, aby aktywne działania pośredni-
ctwa skierowane były do właściwych osób6.

2. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom 
poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca za-
trudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska 
wymagające szczególnych predyspozycji psychofi zycznych. Poradnictwo za-
wodowe i informacja zawodowa są świadczone w formach: indywidualnej, 
gdy doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje procedury 
i techniki rozmowy doradczej, motywując klienta do swobodnego wypowiadania 
się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów zawodo-
wych; grupowej, gdy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwar-
tości, kandydaci mają możliwość badania i zdefi niowania własnego problemu 
zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności 
podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej7.

3. Szkolenia bezrobotnych. Ze szkoleń organizowanych przez powiatowe urzę-
dy pracy mogą skorzystać: 

4 M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, 
Scholar, Warszawa, 2004, s. 23.

5 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

6 M. Gębski, Aktywna polityka zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, w: Profesjonalna 
praca socjalna, red. E. Trafi ałek, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 163–174.

7 http://www.pupkielce.pl (lipiec 2009).
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− osoby bezrobotne;
− osoby pobierające rentę szkoleniową;
− żołnierze rezerwy;
− osoby poszukujące pracy.

Szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy mogą trwać do sześ-
ciu miesięcy (w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia – do 12 mie-
sięcy). Wyjątek stanowią szkolenia dla osób niemających żadnych kwalifi kacji 
zawodowych – szkolenia te mogą trwać do 24 miesięcy. Osobom bezrobotnym 
w okresie szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku. 
Młodzieży do 25. roku życia w okresie szkolenia przysługuje stypendium w wy-
sokości 40% kwoty zasiłku.

4. Pożyczki szkoleniowe. Osoby bezrobotne i żołnierze rezerwy mogą się ubie-
gać o udzielenie pożyczki szkoleniowej ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka 
taka może zostać udzielona w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia wyma-
gającego szczególnych kwalifi kacji. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 
czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisa-
nia umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, powinna zostać spłacona w ciągu 
18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia

5. Wsparcie działalności gospodarczej. Bezrobotni mogą się ubiegać o przyzna-
nie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospo-
darczej w wysokości określonej w umowie – nie wyższej jednak niż pięciokrotna 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Gdy działalność jest podejmowana na 
zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środ-
ków nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego 
członka założyciela spółdzielni oraz dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia 
na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu8.

6. Prace subwencjonowane. Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia mogą inicjować oraz fi nansować prace interwen-
cyjne, polegające na zatrudnieniu przez pracodawcę bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy 
refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne.

8 Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób, które wspólnie prowadzą przedsiębiorstwo oraz 
realizują cele społecznej i zawodowej reintegracji.  
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a) Prace interwencyjne mogą trwać 6–12 miesięcy, jeżeli refundacja obej-
muje co drugi miesiąc. Dla bezrobotnych do 25. roku życia, długotrwale 
bezrobotnych i bezrobotnych niepełnosprawnych prace interwencyjne mogą 
być dłuższe i trwać do 12 miesięcy lub do 18 miesięcy, jeżeli refundacja 
obejmuje co drugi miesiąc. Dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia prace 
interwencyjne mogą trwać najdłużej, tj. do 24 miesięcy lub do 48 miesięcy, 
jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc.

b) Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje 
pozarządowe oraz organizacje statutowo zajmujące się problematyką ochro-
ny środowiska, kultury i oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bez-
robocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki. Do 
robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy urząd pracy może skie-
rować wyłącznie: 
− długotrwale bezrobotnych,
− bezrobotnych powyżej 50. roku życia,
− bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. 

roku życia.
Do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej 
z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru 
czasu pracy na zasadach robót publicznych urząd pracy może skierować: 
− bezrobotnych do 25. roku życia, 
− bezrobotnych długotrwale.

7) Dodatki aktywizacyjne. Jeżeli osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie 
pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych podejmie:
− w wyniku skierowania przez urząd pracy zatrudnienie w niepełnym wymia-

rze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje 
wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

− z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, 
wówczas może złożyć do urzędu wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyj-

nego.

8) Prace społecznie użyteczne. Zgodnie z defi nicją ustawową prace społecz-
nie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace 
takie mogą wykonywać bezrobotni, dla których upłynął już czas pobierania za-
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siłku, bądź osoby bezrobotne, które nie miały prawa do zasiłku. Prace społecz-
nie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 
do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 zł za godzinę.

9) Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Staż przeznaczony jest 
dla młodych bezrobotnych do 25. roku życia oraz dla bezrobotnych absolwentów 
szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Przygotowanie zawodowe 
natomiast przeznaczone jest dla osób bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych 
bez kwalifi kacji zawodowych, bezrobotnych powyżej 50. roku życia, bezro-
botnych wychowujących samotnie co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia 
oraz bezrobotnych będących osobami niepełnosprawnymi. W trakcie odbywania 
stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy bezrobotnym wypłacane 
jest przez starostę stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Koszty aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Jednym z czynników, który przyczynił się do spadku poziomu bezrobocia 
w ostatnich latach, było zwiększanie środków z Funduszu Pracy na fi nansowanie 
programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Fakt ten jest wy-
raźnie zauważalny w zestawieniu zmian wydatków na aktywne formy i zmian sto-
py bezrobocia. W roku 2004 poziom wydatków poniesionych na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu wyniósł 1 323,5 mln zł. Jednocześnie odnotowano 
spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego, które w końcu 2004 r. obniżyło się 
do poziomu poniżej 3 mln (2 999,6 tys.) osób, a stopa bezrobocia zmniejszyła się 
do 19%. W 2005 r. wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia-
łania bezrobociu wzrosły do 1 905,3 mln zł, co m.in. przyczyniło się do spadku 
poziomu bezrobocia o 226,1 tys. osób w odniesieniu do stanu z końca 2004 r. 
Tym samym liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 
2005 r. wyniosła 2 773,0 tys. osób, a stopa bezrobocia przyjęła wartość 17,6%. 

Rok 2006 przy dalszym wzroście wydawanych środków na realizację 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przyniósł dalszy jego spadek 
– o ok. 2 500 tys. osób. Wydatki na poszczególne aktywne formy przeciwdziała-
nia bezrobociu przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Porównanie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w latach 2004–2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania 
bezrobociu i wykorzystaniu środków fi nansowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa 2006.

Z analizy kosztów uczestnictwa w programie jednej osoby w latach 2004
–2006 wynika, że dotacje na podjęcie działalności gospodarczej są najdroższą 
z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, przy czym w tym wypadku nie 
można zapominać, iż wydatkowanie tych środków skutkuje samozatrudnieniem 
na co najmniej 12 miesięcy. W następnej kolejności wysoki jest koszt uczestni-
ctwa jednej osoby w robotach publicznych (4254 zł) oraz stażach (3692 zł). Naj-
tańszą formą aktywizacji są szkolenia (1157 zł). Najwięcej wątpliwości budzić 
może realizacja robót publicznych, gdyż z jednej strony jest to forma o stosunko-
wo niskiej efektywności zatrudnieniowej (29%), a z drugiej strony – droga (koszt 
ponownego zatrudnienia jednego uczestnika wynosi 14 884 zł). Należy jednak 
pamiętać, że rolą robót publicznych jest reintegracja zawodowa oraz społeczna 
i są one adresowane do osób, które mają największe trudności na rynku pracy, 
tj. m.in. do długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 50. lat. Ponadto koszt po-
nownego zatrudnienia pozostaje w tym wypadku na bardzo wysokim poziomie, 
gdyż zaledwie 29% osób, które kończą roboty publiczne, podejmuje pracę. Poza 
środkami na rozpoczęcie działalności oraz robotami publicznymi w następnej 
kolejności najdroższą formą aktywizacji zakończonej ponownym zatrudnieniem 
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były staże (9557 zł), które jednocześnie charakteryzuje dość wysoka efektyw-
ność zatrudnieniowa (46,3%)9.

Średni koszt uczestnictwa (w przeliczeniu na jedną osobę) w najbardziej 
efektywnych programach przeciwdziałania bezrobociu prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. Średni koszt uczestnictwa w wybranych programach w skali ogólnopolskiej 
na jedną osobę w latach 2004–2006

Źródło: jak w rys. 1.

W związku z tym wyraźnie widać, że istnieje związek pomiędzy fundu-
szami przeznaczanymi na aktywne programy walki z bezrobociem a wielkością 
tego zjawiska. Nie należy jednakże zapominać, że zmniejszanie się poziomu bez-
robocia subsydiowanego w ostatnich latach następowało w sytuacji ożywienia 
gospodarczego, któremu również trzeba przypisać korzystny wpływ na wielkość 
bezrobocia. Wzrost nakładów fi nansowych na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu wpływał zarówno na zwiększenie się liczby ofert pracy subsydiowa-
nej, jak i na wyższy odpływ z tytułu podjęcia subsydiowanego zatrudnienia oraz 
rozpoczynania szkoleń, staży czy przygotowania zawodowego w miejscu pra-
cy. Wraz ze wzrostem wydatków na aktywne programy rynku pracy następował 
wzrost liczby ofert pracy subsydiowanej.

9 Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków fi nan-
sowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.

1157

2736

4254
3692

2891

13035

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

szkolenia prace
interwencyjne

roboty publiczne sta e przygotowanie
zawodowe

rodki na
podj cie

dzia alnosci

koszt w z otych na 1 osob



373Efektywność aktywnych form...

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu

W 2005 r. po raz pierwszy w ramach statystyki publicznej zgromadzone 
zostały dane dotyczące liczby osób, które rozpoczęły daną formę aktywiza-
cji, ukończyły ją oraz podjęły zatrudnienie w trakcie udziału w programie lub 
w okresie do trzech miesięcy od jego zakończenia10. W kolejnych latach aktyw-
ną polityką rynku pracy obejmowano coraz większą liczbę osób bezrobotnych. 
W 2007 r. różnymi aktywnymi formami objęto 672 788 bezrobotnych, tj. 
o ok. 15% więcej niż w roku 2006. Ponad 370 tys. osób, które w 2007 r. wzię-
ły udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, znalazło zatrud-
nienie. 

Największa grupa osób znalazła pracę po ukończeniu prac interwencyjnych. 
Dzięki tej aktywnej formie przeciwdziałania bezrobociu pracodawca zatrudniał 
pracownika, ponosząc ok. 40% kosztów jego wynagrodzenia oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne. Pozostałą kwotę refundował powiatowy urząd pracy 
(PUP). Przyczyną tak dużej efektywności tego programu był w głównej mierze 
odgórny przymus narzucony pracodawcom przez powiatowe urzędy pracy, zmu-
szający do zatrudnienia pracownika po zakończeniu okresu pracy interwencyjnej 
na kolejne minimum 24 miesiące. 

Następnie najefektywniejsze okazały się kolejno: staże, przygotowanie za-
wodowe w miejscu pracy, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i szko-
lenia. Rysunek 3 prezentuje liczbę osób w latach 2005 i 2007, które podjęły pra-
cę w trakcie lub po ukończeniu udziału w najbardziej konkretnych programach 
przeciwdziałania bezrobociu.

W marcu 2007 r. Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy prze-
prowadziło badania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobo-
ciu11. Celem badania było m.in. określenie, jakie korzyści dał uczestnikom udział 
w aktywnych instrumentach walki z bezrobociem. Wyniki badań wskazują, że 
najczęściej wykorzystywaną przez badanych formą zwalczania bezrobocia był 
udział w stażach i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (54%). Na dru-
gim miejscu wybierano szkolenia (45%). Badani, po przedstawieniu oferty ze 
strony PUP najrzadziej decydowali się na udział w robotach publicznych (5%), 
wnioskowali o stypendia w okresie kontynuowania nauki (5%), otrzymywali 

10 Dane te są w każdym roku gromadzone przez MGiP na podstawie badań.
11 Badanie efektywności aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia w woje-

wództwie zachodniopomorskim. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Zachodniopomorskie Ob-
serwatorium Rynku Pracy w Szczecinie, Szczecin 2007.
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wsparcie działalności gospodarczej (5%), brali udział w pracach społecznie uży-
tecznych (1%) i otrzymywali pożyczki szkoleniowe (1%). 

Rys. 3. Odsetek osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu udziału 
w programie (w liczbie osób, które ukończyły program w latach 2005 i 2007)
Źródło: Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

oraz ich efektywność, MGiP, Warszawa 2006, 2007.

Ponad połowa osób korzystających z danych form aktywizacji uważa, że 
większość wymienionych form jest skutecznych w znalezieniu pracy, a szcze-
gólnie skuteczne są wsparcie działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów prze-
jazdu i zakwaterowania. Najpopularniejsze formy aktywizacji – staż i przygoto-
wanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia – zostały przez bezrobotnych 
ocenione pozytywnie (odpowiednio: 54% oraz 60% odpowiedzi „pomaga bardzo 
skutecznie” oraz „pomaga skutecznie”). Jednak prawie co piąta osoba (18%), 
która odbywała szkolenie przy wsparciu PUP, uznała, że ta forma nie pomaga 
znaleźć pracy (odpowiedzi: „pomaga w niskim stopniu”, „nie pomaga”). Opinie 
negatywne dotyczyły najczęściej stypendiów przyznawanych w okresie konty-
nuowania nauki oraz dodatków aktywizacyjnych, które odpowiednio przez 36% 
i 35% badanych zostały ocenione jako formy nieefektywne. Wśród badanych wy-
stępuje znaczny odsetek odpowiedzi „pomaga tylko częściowo” (od 6% – zwrot 
kosztów przejazdu i zakwaterowania do 50% – staż i przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy). Tak więc znaczna część badanych nie traktuje tych form jako 
jedynej gwarancji uzyskania zatrudnienia, lecz jako jeden z czynników. 

62

74,3

29

46,9

36,8

44,4 46,2

55,2

46,1

52,6

0,5

44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

prace
interwencyjne

roboty publiczne szkolenia sta przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy

prace spo eczne
u yteczne

2005

2007

przygotowanie 
zawodowe  

w miejscu pracy 



375Efektywność aktywnych form...

W opinii ponad 30% respondentów udział w formach aktywizacji pozwolił 
wzmocnić wiarę w siebie i dostrzec w sobie pozytywne strony. Znaczny odsetek 
badanych (67%) uważa, że nabyli umiejętności niezbędne podczas potencjalnej 
rozmowy z pracodawcą. Obie korzyści były częściej wymieniane przez obecnych 
bezrobotnych (odpowiednio: 80% i 76%). Nieco więcej niż połowa badanych 
(56%) twierdzi, że formy te zredukowały stres związany z poszukiwaniem pracy. 
Prawie taki sam odsetek respondentów dowiedział się, jakie są aktualne wyma-
gania rynku pracy (55%). Jednak tylko w 39% przypadkach udział w formach 
aktywizacji pozwolił znaleźć zatrudnienie.

Podsumowanie 

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby osób biorących udział w aktyw-
nych programach przeciwdziałania bezrobociu12. Wyniki badań wskazują, że 
takie działania, jak wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia 
oraz staże lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, istotnie zwiększają 
szansę na przejście z bezrobocia do zatrudnienia niesubsydiowanego. Natomiast 
uczestnictwo w pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz doradztwo 
i pośrednictwo zawodowe były nieistotne z punktu widzenia szans na podjęcie 
zatrudnienia przez bezrobotnych. Fakt niewielkiej skuteczności tych działań tłu-
maczony jest przede wszystkim specyfi cznymi cechami grupy benefi cjentów. 
Roboty publiczne i prace interwencyjne są adresowane do osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i mających bardzo niską zdolność 
do podjęcia zatrudnienia. 

Procesowi zwiększania liczby osób korzystających oraz wydatków na ak-
tywną politykę rynku pracy nie towarzyszą działania, które zapewniałyby skiero-
wanie aktywnej polityki rynku pracy do osób potrzebujących takiego wsparcia. 
Jakość usług oraz instrumenty oferowane przez PUP też niestety nie są na naj-
lepszym poziomie. Należy wymienić tu przyczyny takiej sytuacji – są to m.in. 
niedobory kadrowe PUP, w szczególności dotyczące doradców zawodowych, po-
średników pracy czy liderów klubów pracy, a także niedostateczny przepływ do 
zainteresowanych informacji o dostępnych działaniach aktywnej polityki rynku 
pracy.

12 T. Smuga, Narzędzia rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, „Gospodarka Narodowa” 2008, 
nr 5/6, s. 152.
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Przegląd programów i strategii przeciwdziałania bezrobociu ukazuje zło-
żoność problemu. Nie ma rozwiązań uniwersalnych13. Aktywne programy rynku 
pracy są skuteczne wtedy, gdy jest wzrost gospodarczy, szczególnie w sektorze 
prywatnym. Kiedy gospodarka jest w recesji i wzrasta bezrobocie, aktywna poli-
tyka rynku pracy jest mniej efektywna14. 

Aktywna polityka rynku pracy powinna być wdrażana wcześnie i obejmo-
wać grupy młodych, uczących się jeszcze ludzi, tak aby byli oni przygotowa-
ni do wejścia na trudny rynek pracy. Oferta szkół zawodowych, średnich oraz 
wyższych powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Program praktyk 
uczniowskich i uniwersyteckich powinien być rozwinięty na tyle, aby kształce-
nie spełniało dualną funkcję teoretyczną i praktyczną, zapewniającą empiryczne 
przygotowanie do zawodu. Obowiązkowe, nieprzypadkowe praktyki zawodowe, 
kontrolowane przez szkoły i wyższe uczelnie, a następnie staż w miejscu pracy 
– powodowałyby, iż rzesze młodych ludzi byłyby lepiej przygotowane do pod-
jęcia pracy na współczesnym rynku pracy. Takie aktywne działania być może 
uchroniłyby pewne grupy absolwentów przed migracjami zawodowymi lub zasi-
laniem liczby osób długotrwale bezrobotnych.

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera krótką charakterystykę aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu oraz analizę ich kosztów i efektywności na podstawie dostępnych źródeł za 
lata 2004–2007.

Summary

THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE FORMS 
COUNTERACTING UNEMPLOYMENT

The presented article contains a short characteristics of active forms counteracting 
unemployment as well as an analysis of their costs and their effectiveness prepared on the 
basis of available sources from 2004 to 2007.

13 M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu..., s. 33.
14 M. Sihto, The strategy of an active labour market policy: An analysis of its development in 

a changing labour market, „International Journal of Manpower”, vol. 22 (2001), 7/8, , s. 683–706.
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LEASING PRACOWNICZY 
JAKO FORMA ZATRUDNIENIA W DOBIE KRYZYSU

Wprowadzenie

W dobie kryzysu gospodarczego wiele fi rm jest zmuszonych zmierzyć się 
z problemem spadku zamówień i ograniczenia popytu na swoje produkty. Bar-
dzo często pierwszą reakcją na taką sytuację jest redukcja zatrudnienia, gdyż 
panuje przekonanie, że takie działanie spowoduje szybkie obniżenie kosztów. 
Jednocześnie w sytuacji powolnego wzrostu zamówień fi rmy często zwiększają 
zatrudnienie, wykorzystując jego niestandardowe formy, które umożliwiają 
przedsiębiorstwu szybszą reakcję na zmiany w otoczeniu. Istnieje bowiem oba-
wa, iż wzrost popytu ma charakter krótkotrwały. 

Polski rynek pracy w czasie ostatnich dwudziestu lat przeszedł proces 
deregulacji, co oznacza, iż nastąpiło zwiększenie swobody podmiotów gospo-
darczych oraz zmniejszenie państwowej regulacji w dziedzinie zbiorowych sto-
sunków pracy1. Proces ten zaowocował pojawieniem się różnych nowych form 
zatrudnienia obok tradycyjnego stosunku pracy. 

Mogą one być z powodzeniem stosowane przez fi rmy właśnie w okresie 
wzmożonej niepewności i podwyższonego ryzyka, jakie niesie ze sobą kryzys 
gospodarczy.

* Katarzyna Zioło-Gwadera – mgr, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński.

1 Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPISS, Warszawa 2003, s. 53.
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Formy zatrudnienia na polskim rynku pracy

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada swobody umów. Ozna-
cza to, iż strony, a więc zatrudniający i zatrudniany, mogą swobodnie wybrać 
podstawę zatrudnienia, jednak przy założeniu, że nie narusza ona powszechnie 
obowiązujących przepisów2. 

Podstawową formą zatrudnienia jest stosunek pracy. Został on zdefi niowa-
ny w Dziale II ustawy Kodeks pracy3 . Zgodnie z art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika 
za wynagrodzeniem. Ze sformułowań tych wynikają podstawowe cechy stosun-
ku pracy:
− dobrowolność zawarcia,
− odpłatność,
− osobiste świadczenie pracy,
− staranność działania,
− podporządkowanie pracownika w procesie pracy,
− określone miejsce i czas pracy,
− powtarzalność pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu,
− wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy.

Formy zatrudnienia, które nie spełniają podanych wyżej cech stosunku 
pracy, nazywa się nietypowymi (atypowymi) lub elastycznymi4 formami zatrud-
nienia. Pojęcie to zostało przeniesione na grunt polski z literatury niemieckiej, 
gdzie formy te określane są jako atypische Beschäftigung, oraz anglosaskiej, 
gdzie określane są jako atypical employment. Poza tym często spotykanymi 
nazwami są non-standard employment, a także non-standard forms of employ-
ment, przeniesione do polskiej literatury jako „niestandardowe formy zatrudnie-
nia”5. Andrzej Chobot określa stosunki pracy, które nie mieszczą się w ramach 

2 K. Walczak, Etat czy zlecenie?, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 5, s. 71.
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.). 
4 E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 27.
5 M. Moszyński, Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, TNOiK, 

Toruń 2004, s. 20.
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paradygmatu klasycznej pracy podporządkowanej, mianem nowych, nietypo-
wych form zatrudnienia6. 

A zatem pojęcie nietypowych form zatrudnienia odnosi się do sytuacji, gdy 
zatrudnienie ma miejsce na innej podstawie niż stosunek pracy i nazywane bywa 
zatrudnieniem niepracowniczym7. 

Aby zgodnie stosować niepracownicze formy zatrudnienia z prawem, nie 
mogą one mieć jednocześnie wszystkich cech stosunku pracy.

Do najczęściej stosowanych nietypowych form zatrudnienia występujących 
na polskim rynku pracy można zaliczyć: zatrudnianie poprzez umowy cywilno-
prawne, uregulowane przez kodeks cywilny8, tj. umowę o dzieło, umowę zlecenia 
oraz umowę agencyjną, oraz samozatrudnienie, telepracę i leasing pracowniczy.

Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia

Leasing pracowniczy lub inaczej: praca tymczasowa – to forma zatrudnie-
nia wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Polega on na wykorzystywaniu 
w przedsiębiorstwie pracowników zatrudnionych przez fi rmę zewnętrzną. For-
ma ta charakteryzuje się występowaniem trzech stron w stosunku zatrudnienia. 
W myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych9 pracownik tym-
czasowy jest zatrudniany przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczaso-
wej (APT) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i następnie 
kierowany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Ustawa 
przewiduje ograniczenia w korzystaniu z pracowników tymczasowych w odnie-
sieniu do przedsiębiorstw, które w okresie 6 miesięcy przeprowadziły zwolnie-
nia grupowe. Ponadto okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika nie może łącznie przekroczyć 12 miesięcy w okresie obejmującym 
36 kolejnych miesięcy. Praca tymczasowa ma zastosowanie w przypadku zadań 
o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym; prac, których terminowe 
wykonanie przez etatowych pracowników byłoby niemożliwe; prac, których wy-
konanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez 

6 A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydaw. Prawnicze 
PWN, Warszawa 1997, s. 130. 

7 E. Bąk, Elastyczne formy..., s. 28.
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
9 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1608).
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pracodawcę, jednak należy pamiętać, iż pracownik tymczasowy nie może zastą-
pić pracownika, który bierze udział w strajku.

Od czasu wejścia w życie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych liczba agencji pracy tymczasowej stale rośnie – zgodnie z danymi Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2008 r. wyniosła ona 2172 podmioty, co 
świadczy o wzroście popularności tej formy zatrudnienia. Zatrudnienie poprzez 
agencje pracy tymczasowej znalazło w 2008 r. 474 747 osób, natomiast liczba 
pracodawców użytkowników wyniosła blisko 11 tys.10

Liczba agencji pracy tymczasowej w latach 2004–2008
Źródło: http://www.saz.org.pl (lipiec 2009).

Ta forma zatrudnienia różni się od pozostałych nietypowych form zatrud-
nienia poprzez zastosowanie umowy o pracę, dając jednocześnie pracodawcy 
użytkownikowi możliwość zaprzestania korzystania z usług danego pracowni-
ka w dowolnym czasie, bez konieczności uzasadniania wypowiedzenia, tak jak 
w przypadku umowy o pracę zawartej bezpośrednio z pracownikiem, oraz nie 
naraża pracodawcy na zarzuty ze strony podmiotów kontrolnych o unikanie 
stosunku pracy. Ponadto umożliwia pracodawcy użytkownikowi wydłużenie 
„okresu próbnego”, dając mu więcej czasu na poznanie pracownika. W rozu-
mieniu przepisów kodeksu pracy okres próbny może trwać maksymalnie 3 mie-
siące. Z punktu widzenia pracodawcy nie jest to okres wystarczająco długi, aby 
poznać pracownika i podjąć decyzję o jego zatrudnieniu. Natomiast korzystanie 
z pracy tymczasowej daje pracodawcy użytkownikowi możliwość wydłużenia 

10 http:// www.saz.org.pl (lipiec 2009).
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tego okresu. Na przykład pracodawca użytkownik zatrudniający tego samego 
pracownika na podstawie drugiej umowy na czas określony chce wydłużyć okres 
zatrudnienia, o czym informuje agencję pracy tymczasowej, która ze względu 
na identyczne warunki zatrudnienia i ciągłość wykonywania pracy decyduje się 
na zawarcie aneksu do umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. Gdyby 
był to zwykły pracownik, takie działanie byłoby niedopuszczalne, gdyż aneks 
byłby trzecią umową na czas określony11. 

Leasing pracowniczy jest idealną formą zatrudnienia w przypadku fi rm 
charakteryzujących się sezonowością produkcji, a także w czasie absencji 
urlopowej czy chorobowej pracowników fi rmy. Wykorzystywanie pracowni-
ków fi rmy zewnętrznej umożliwia uniknięcie kosztów związanych z rekrutacją 
pracowników oraz zatrudnieniem na umowę o pracę (ubezpieczenia społeczne, 
badania wstępne, szkolenia bhp itp.). Umożliwia redukcję kosztów pracowni-
czych i zmianę struktury kosztów w fi rmie. Jest to szczególnie istotne dla fi rm, 
które mają sztywną liczbę etatów. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 
leasing pracowniczy skoncentrowany jest przede wszystkim na usługach rekru-
tacyjnych, przejęciu administracji wynagrodzeń oraz korzystaniu z personelu 
tymczasowego. Agencja pracy tymczasowej przejmuje większość obowiązków 
pracodawcy wynikających z prawa pracy, takich jak wypłata wynagrodzeń, ewi-
dencja czasu pracy, ubezpieczenia społeczne.

Do podstawowych zalet leasingu pracowniczego można zaliczyć: uelastycz-
nienie zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb fi rmy (niemal zawsze wte-
dy, gdy istnieją ograniczenia liczby etatów czy też sezonowość produkcji), wzrost 
wskaźnika dochodowości liczony na jednego pracownika, poprawę struktury 
kosztów (koszty osobowe zamieniają się w koszty usług obcych), zmniejszenie 
kosztów pracy, a co za tym idzie – kosztów produkcji. Ponadto zleceniodawca 
zostaje odciążony ze żmudnej obsługi administracyjno-kadrowej wybranej grupy 
pracowników. 

Leasing pracowniczy przynosi wymierne korzyści także samym pracowni-
kom. Przede wszystkim czasowe zatrudnienie daje im szansę zaistnienia na ryn-
ku i możliwość legalnego zarobkowania. Coraz częściej obserwowaną tendencją 
jest praktyka zatrudniania na etat – po jakimś czasie – „wynajmowanych” do tej 
pory osób. Leasing pracowniczy pozwala bowiem pracodawcy w relatywnie tani 
i efektywny sposób sprawdzić przyszłych pracowników bez konieczności pono-
szenia zbędnego ryzyka.

11 Ł. Prasołek, Wyjście awaryjne, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 5, s. 66.
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Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa funkcjonujące w wa-
runkach niepewności, której stopień jest wyższy w okresie kryzysu, chcąc podo-
łać wymaganiom zmieniającego się otoczenia, powinny częściej wykorzystywać 
nietypowe formy zatrudnienia, a w szczególności leasing pracowniczy. Jest to 
bowiem instrument umożliwiający przedsiębiorstwu szybką reakcję na zmiany 
wielkości zamówień oraz dopasowanie poziomu zatrudnienia do potrzeb chwili. 
Umożliwia redukcję kosztów zatrudnienia związanych z procesem rekrutacyj-
nym, badań wstępnych, ubezpieczeń społecznych oraz kosztów zwolnień pra-
cowników (wypłata odpraw).

Streszczenie

Artykuł dotyczy zastosowania tzw. elastycznych form zatrudnienia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem leasingu pracowniczego jako instrumentu umożliwiającego dos-
tosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w jego otoczeniu, a zwłaszcza do 
zmian w popycie na produkty przedsiębiorstwa, bez konieczności wiązania się z pra-
cownikami stosunkiem pracy oraz bez konieczności ponoszenia kosztów związanych 
z zatrudnieniem. Uelastycznienie zatrudnienia jest rozwiązaniem pożądanym w wa-
runkach kryzysu oraz wysokiego stopnia ryzyka gospodarczego. 

Summary

LABOUR LEASING 
AS A FORM OF EMPLOYMENT AT THE TIME OF CRISIS

This article concerns application of forms of so-called fl exible employment with 
particular consideration of labour leasing as an instrument enabling for adjusting the 
company to changes happening in its surrounding, particularly to changes in demand for 
the company products, with no need to be bound by employment relation and with no 
need to bear employment related costs. Making employment fl exible is a desirable solu-
tion at the time of crisis and a high economic risk. 


