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Wstęp

Prezentujemy Państwu piętnasty numer „Współczesnych Problemów Ekonomicz-
nych”. Publikacja składa się z opracowań autorów pochodzących z wielu ośrodków aka-
demickich i stanowi uniwersalne kompendium wiedzy ekonomicznej.

Zawarte w czasopiśmie treści są swego rodzaju syntezą odbywającej się w Polsce 
i na świecie dyskusji na temat zmian zachodzących w ekonomii jako nauce, a także stanu 
i przyszłości kapitalizmu. Autorzy artykułów starali się odpowiedzieć na wiele zagad-
nień, w tym również na pytanie, czy ekonomia jako nauka społeczna właściwie opisuje 
podmioty podejmujące działania gospodarcze oraz trafnie ukazuje społeczeństwo, w oto-
czeniu którego podejmowane są działania gospodarcze. Poza tym, czy współczesne teorie 
ekonomii poprawnie przedstawiają działalność gospodarczą, zwłaszcza w aspekcie glo-
balizacji gospodarki, która – jak twierdzi wielu badaczy różnych nauk, w tym również 
ekonomicznych – przeobraża dość gruntownie rzeczywistość gospodarczą. Zmianom 
ulegają bowiem nie tylko stosowane technologie i środowisko naturalne, lecz także za-
chowania producentów, konsumentów, społeczności lokalnych i menedżerów oraz warto-
ści moralne i etyczne. Autorzy rozważania swe odnieśli zarówno do empirii, jak i rzeczy-
wistości współczesnej gospodarki. W efekcie powstały opracowania charakteryzujące się 
wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą aktualnością omawianej problematyki.

Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii z przekonaniem 
polecamy piętnasty numer czasopisma „Współczesne Problemy Ekonomiczne”. Mamy 
nadzieję, że teksty w nim zawarte wzbudzą duże zainteresowanie i okażą się pomocne 
w głębszym zrozumieniu rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą 
przyczynkiem do dalszych naukowych rozważań.

Przekazując publikację do rąk czytelników, chciałybym wyrazić podziękowania 
autorom, ufając, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

dr hab. Grażyna Wolska, prof. US
redaktor naukowa
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Wprowadzenie

Problemem badawczym poruszanym w artykule jest wpływ integracji walutowej 
na synchronizację cykli koniunkturalnych w strefie euro, natomiast celem badawczym 
– określenie jej roli w tej synchronizacji. Ponieważ integrację walutową i synchroni-
zację cykli koniunkturalnych można mierzyć za pomocą różnych wskaźników, został 
sformułowany także cel metodologiczny badań. Celem tym jest ustalenie, czy wybór 
wymienionych wskaźników ma istotne znaczenie dla wyników badań w odniesieniu do 
rozważanej problematyki.

W badaniach zastosowano statystykę opisową, analizę korelacji i analizę regresji 
prostej. Pierwsze dwie metody wykorzystano do ustalenia stopnia integracji walutowej 
i synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. Metoda trzecia, najważniejsza 
z punktu widzenia celu badawczego, miała na celu określenie roli integracji walutowej 
w synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. Badania dotyczą lat 1999–2014. 
Obejmują strefę euro jako całość (EA) oraz 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, 
których walutą jest euro.

*  prof. dr hab. Jan Borowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej 
i Europejskich Studiów Regionalnych, e-mail: jan.borowiec@ue.wroclaw.pl
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Podstawy teoretyczne i metodologiczne badań

Jednym z warunków efektywnego funkcjonowania unii walutowej (European Mone-
tary Union – EMU) jest wystarczająca synchronizacja cykli koniunkturalnych (Mundell, 
1961). Synchronizacji tej sprzyja integracja walutowa, która eliminuje ryzyko asymetrii 
szoków makroekonomicznych, wynikającej z odmiennej polityki monetarnej prowadzo-
nej przez krajowe banki centralne. W myśl hipotezy endogeniczności kryteriów opty-
malnych obszarów walutowych wspólna waluta wzmacnia także inne czynniki synchro-
nizacji koniunkturalnych w unii walutowej – integrację handlową i integrację finansową 
(Frankel, Rose, 1998; de Grauwe, Mongelli, 2005).

Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych przeprowadza się za pomocą różnych 
metod, zależnie od koncepcji cyklu koniunkturalnego (Barczyk, Konopczak, Lubiński, 
Marczewski, 2010). Rozróżnia się cykle klasyczne, odpowiadające koncepcji Burnsa 
i Mitchella (1946), oraz cykle wzrostu gospodarczego. Podstawą datowania cykli kla-
sycznych są zmiany poziomu aktywności ekonomicznej mierzonej jednym wskaźnikiem 
makroekonomicznym lub kilkoma wskaźnikami. Miarą synchronizacji tych cykli jest 
wskaźnik konkordancji (Harding, Pagan, 2002).

Cykle wzrostu gospodarczego określa się na podstawie zmiany luki produktowej, 
czyli różnicy między rzeczywistym produktem krajowym brutto (PKB) a jego trendem 
lub poziomem potencjalnym. Do szacowania luki produktowej wykorzystuje się tzw. 
podejście oparte na funkcji produkcji (Denis, McMorow, Röger, 2002), względnie filtry 
Hodricka i Prescotta (1997), Baxter i Kinga (1995) lub Christiano i Fitzgeralda (2002). 
W zależności od zastosowanej metody luka produktowa jest wyrażona w % potencjal-
nego PKB lub w % trendu PKB. Miarą synchronizacji cykli wzrostu gospodarczego jest 
współczynnik korelacji luki produktowej.

Ponieważ na aktywność ekonomiczną wywierają wpływ wstrząsy gospodarcze, 
badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych uzupełnia analiza podobieństwa szoków 
makroekonomicznych. Jej podstawą są strukturalne modele autoregresji wektorowej 
(modele sVAR) lub dynamiczne modele czynnikowe (dynamic factor models). Miarą 
podobieństwa szoków są współczynniki korelacji szoków popytowych i podażowych. 
Innym możliwym podejściem badawczym jest przystosowanie metodyki badania syn-
chronizacji cykli klasycznych do analizy podobieństwa szoków makroekonomicznych. 
Każdy szok prowadzi do zmian w poziomach i tempie wzrostu realnego PKB oraz 
wskaźnika jego cen. Analizując kierunki zmian tych dwóch wskaźników, można określić 
zarówno naturę szoków, jak i stopień ich symetrii. W tym wypadku miarą podobieństwa 
szoków jest wskaźnik konkordancji.

Współczynniki korelacji luki produktowej i wskaźniki konkordancji wskazują na 
siłę współzależności cykli koniunkturalnych, nie odzwierciedlając w pełni istniejących 
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różnic w zakresie wahań koniunkturalnych między różnymi gospodarkami. Z tego też 
powodu w badaniach synchronizacji cykli koniunkturalnych można odwołać się do 
analizy dywergencji cyklicznej (Crespo-Cuaresma, Fernández-Amador, 2010). W od-
niesieniu do cykli wzrostu gospodarczego miarą tak rozumianej synchronizacji cykli 
jest średnia arytmetyczna bezwzględnych różnic w poziomach luki produktowej między 
dwoma krajami lub między danym krajem a grupą krajów. Im mniejsze są te różnice, tym 
większa jest zbieżność cykliczna.

W porównaniu z synchronizacją cykli koniunkturalnych mierzenie stopnia integracji 
walutowej niesie ze sobą mniej problemów natury metodologicznej. Podstawą wskaźni-
ków integracji walutowej są różnice w poziomach lub zmianach realnej krótkoterminowej 
stopy procentowej i realnego efektywnego kursu walutowego. Czasami bierze się także 
pod uwagę uczestnictwo w unii walutowej.

Analiza stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych i integracji walutowej

Badając wpływ integracji walutowej na synchronizację cykli koniunkturalnych 
w strefie euro, zastosowano podejście, podstawą którego są powiązania monetarne i cy-
kliczne między strefą euro jako całością a danym państwem członkowskim, którego 
walutą jest euro. W związku z tym, a także mając na uwadze cel metodologiczny badań, 
przyjęto następujące miary synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro:

 – korelacja luki produktowej (wariant 1): współczynnik korelacji luki produktowej 
między danym krajem EA a strefą euro (luka produktowa w % potencjalnego 
PKB),

 – korelacja luki produktowej (wariant 2): współczynnik korelacji luki produktowej 
między danym krajem EA a strefą euro (luka produktowa w % trendu PKB),

 – konkordancja cykli klasycznych: stosunek liczby kwartałów, w których cykle 
w danym kraju EA i w strefie euro były w tej samej fazie, do liczby kwartałów 
ogółem w badanym okresie,

 – podobieństwo szoków makroekonomicznych: stosunek liczby szoków symetrycz-
nych w danym kraju EA do liczby szoków ogółem w strefie euro,

 – dywergencje cykliczne: średnia arytmetyczna bezwzględnych różnic w poziomach 
luki produktowej między danym krajem EA a strefą euro (w % potencjalnego 
PKB).

Cykle klasyczne zostały zdefiniowane jako fluktuacje kwartalnego PKB w cenach 
z 2010 r. po korygowaniu o wahania sezonowe i związane z różną liczbą dni roboczych 
w poszczególnych kwartałach. Datowanie tych cykli zostało przeprowadzone zgodnie 
z algorytmem Hardinga i Pagana (2002).
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Naturę szoku makroekonomicznego określono za pomocą dwóch metod: analizy 
zmian poziomów realnego PKB i indeksu jego cen w stosunku do poprzedniego kwartału 
oraz analizy zmian rocznego tempa wzrostu realnego PKB i indeksu jego cen w stosun-
ku do poprzedniego kwartału. Oba te wskaźniki zostały wcześniej odpowiednio skory-
gowane. Pierwsza metoda jest zbliżona do koncepcji cykli klasycznych. Jej podstawą 
są zmiany ogólnego poziomu realnego PKB, uzupełnione zmianami indeksu jego cen. 
Metoda druga ma związek z koncepcją cykli wzrostu gospodarczego. Zmiany rocznego 
tempa wzrostu realnego PKB odzwierciedlają fazy przyśpieszenia bądź spowolnienia 
wzrostu gospodarczego. Na te procesy, a także na towarzyszące im zmiany ogólnego 
poziomu cen wpływają szoki makroekonomiczne. Za miarę podobieństwa szoków przy-
jęto wskaźnik konkordancji, który jest średnią arytmetyczną wskaźników konkordan-
cji szoków zidentyfikowanych za pomocą tych dwóch metod. Wskaźnik konkordancji 
zdefiniowano jako stosunek liczby szoków symetrycznych w danym kraju EA do liczby 
szoków ogółem w strefie euro. Szok ma charakter symetryczny, jeżeli jego skutkiem są 
takie same kierunki zmian w poziomach lub tempie wzrostu realnego PKB i indeksu 
jego cen.

Stopnień integracji walutowej jest mierzony wskaźnikiem uczestnictwa w EMU oraz 
dwoma wskaźnikami integracji polityki monetarnej: podobieństwem realnej krótkoter-
minowej stopy procentowej i podobieństwem realnego efektywnego kursu walutowego 
(REER) w stosunku do strefy euro. Uczestnictwo w EMU jest mierzone stosunkiem 
długości okresu stosowania waluty euro jako waluty narodowej w danym kraju EA do 
długości okresu funkcjonowania EMU. W odniesieniu do polityki monetarnej miarami 
jej integracji są:

a) średnia arytmetyczna bezwzględnych różnic w poziomach realnej krótkotermi-
nowej stopy procentowej między danym krajem EA a strefą euro;

b) średnia arytmetyczna bezwzględnych różnic w poziomach REER w danym 
krajem EA w stosunku do strefy euro.

Deflatorem realnej krótkoterminowej stopy procentowej są zmiany indeksu cen PKB, 
natomiast deflatorem REER – zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP). 
Krótkoterminową stopą procentową jest stopa oprocentowania trzymiesięcznych de-
pozytów na rynku międzybankowym. Dane dotyczące realnej krótkoterminowej stopy 
procentowej i realnego efektywnego kursu walutowego są danymi rocznymi. Tabela 1 
zestawia te wskaźniki, a także wskaźniki określające stopień synchronizacji cykli ko-
niunkturalnych w strefie euro.
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Tabela 1. Miary synchronizacji cykli koniunkturalnych i integracji walutowej w strefie euro

Państwa 
członkowskie

Miary synchronizacji cykli koniunkturalnych Miary integracji walutowej
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X2 X3

Belgia 0,89 0,98 0,91 0,53 0,92 1,00 0,47 1,15
Niemcy 0,62 0,81 0,90 0,46 1,35 1,00 0,58 1,96
Estonia 0,57 0,68 0,87 0,46 4,56 0,25 1,88 9,04
Irlandia 0,90 0,84 0,82 0,46 1,37 1,00 1,31 3,61
Grecja 0,76 0,64 0,75 0,37 3,65 0,87 1,39 3,39
Hiszpania 0,98 0,85 0,90 0,52 2,29 1,00 0,77 2,95
Francja 0,97 0,93 0,88 0,59 0,88 1,00 0,39 1,10
Włochy 0,98 0,96 0,76 0,56 0,59 1,00 0,27 0,83
Cypr 0,70 0,62 0,82 0,37 1,78 0,44 0,54 0,87
Łotwa 0,57 0,70 0,81 0,39 3,89 0,06 3,59 12,69
Litwa 0,47 0,65 0,82 0,39 3,96 0,00 2,33 7,88
Luksemburg 0,91 0,85 0,86 0,31 1,29 1,00 0,70 2,89
Malta 0,61 0,60 0,82 0,38 1,22 0,44 1,26 2,14
Niderlandy 0,87 0,83 0,96 0,51 0,77 1,00 0,83 1,57
Austria 0,83 0,89 0,93 0,48 1,03 1,00 0,33 0,72
Portugalia 0,84 0,80 0,81 0,36 1,29 1,00 0,69 1,29
Słowenia 0,81 0,88 0,94 0,41 1,56 0,50 0,65 2,51
Słowacja 0,44 0,61 0,78 0,35 2,06 0,37 7,63 22,89
Finlandia 0,95 0,97 0,93 0,46 0,81 1,00 0,66 2,00
średnia 0,77 0,79 0,86 0,44 1,86 0,73 1,38 4,29
σ 0,17 0,13 0,06 0,08 1,20 0,35 1,67 5,37

Legenda: Y1 – korelacja luki produktowej (wariant 1); Y2 – korelacja luki produktowej (wariant 2); Y3 – konkordancja cykli koniunk-
turalnych; Y4 – podobieństwo szoków makroekonomicznych; Y5 – dywergencje cykliczne w strefie euro; X1 – uczestnictwo w EMU; 
X2 – podobieństwo realnej krótkoterminowej stopy procentowej; X3 – podobieństwo REER/HICP w stosunku do strefy euro; σ – od-
chylenie standardowe. Średnie miar cykli koniunkturalnych i integracji walutowej są średnimi arytmetycznymi. Miary synchronizacji 
cykli koniunkturalnych i integracji walutowej w komórkach cieniowanych są wyższe od średniej arytmetycznej (w odniesieniu do 
dywergencji cyklicznej – niższe od średniej). 
Źródło: opracowanie na podstawie: European Commission (2015); Eurostat (2015); Ameco (2016); http://ec.europa.eu/economy_

finance/db_indicators/competitiveness/data_section_en.htm (18.12.2015).

Strefa euro jest zróżnicowana pod względem stopnia synchronizacji cykli koniunk-
turalnych i integracji walutowej, przy czym dyspersje w stopniu integracji walutowej są 
większe niż w stopniu synchronizacji cykli koniunkturalnych. Różnice w poziomach re-
alnych krótkoterminowych stóp procentowych i realnego efektywnego kursu walutowego 
odzwierciedlają różnice w stopie inflacji między państwami członkowskimi. Na zmiany 
ogólnego poziomu cen wpływają zarówno czynniki koniunkturalne, jak i strukturalne. 
Stan koniunktury gospodarczej odzwierciedla ogólnie luka produktowa. Im większe są 
różnice między rzeczywistym a potencjalnym PKB, tym większe są zagrożenia infla-
cyjne lub deflacyjne. Spośród czynników strukturalnych najbardziej istotna jest skala 
gospodarki. Małe gospodarki są na ogół bardziej otwarte na handel zagraniczny niż duże. 
Wyższy stopień integracji ich gospodarki z gospodarką międzynarodową sprawia, że są 
bardziej wrażliwe na zmiany cen na rynkach międzynarodowych. Innym czynnikiem 
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strukturalnym są różnice w poziomach rozwoju gospodarczego oraz w elastyczności 
rynków produktów i rynków pracy. Kraje słabiej rozwinięte –  zwłaszcza Estonia, Łotwa, 
Litwa i Słowacja – są narażone na efekt Balassy–Samuelsona, którego skutkiem jest 
aprecjacja realnego kursu walutowego. Zróżnicowanej elastyczności rynków towarzyszą 
także odmienne ich reakcje na zmiany warunków cyklicznych w gospodarce.

Cykle koniunkturalne w poszczególnych krajach strefy euro są w znacznym stopniu 
zsynchronizowane z cyklami strefy euro. Średnia miar cykli klasycznych i cykli wzrostu 
gospodarczego jest zbliżona do maksymalnych ich wartości. Stopień synchronizacji cykli 
jest jednak dość zróżnicowany. W największym stopniu odnosi się to do dywergencji 
cyklicznej, w najmniejszym zaś do konkordancji cykli klasycznych. Wskaźniki kon-
kordancji są na ogół mało zróżnicowane ze względu na rzadkość występowania recesji 
w gospodarce. Największą synchronizacją z cyklami strefy euro charakteryzują się cykle 
w Belgii, Francji, Finlandii i we Włoszech, natomiast najniższą – na Łotwie, Litwie, 
Słowacji i w Grecji. Większej synchronizacji cykli koniunkturalnych towarzyszy na ogół 
wyższy stopień integracji walutowej.

Wyniki regresji prostej

Z ogólnej analizy stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych i integracji waluto-
wej w strefie euro wynika, że oba te procesy są współzależne. Żeby dokładniej zbadać to 
zagadnienie, a tym samym osiągnąć cel badawczy i cel metodologiczny badań, zastosowa-
no analizę regresji prostej. Najważniejsze ustalenia z niej wynikające zawarto w tabeli 2.  
W odniesieniu do wszystkich zmiennych zależnych i niezależnych liczba obserwacji 
wynosi 19, natomiast liczba stopni swobody – 17.

Wyniki regresji potwierdzają korzystne oddziaływanie integracji walutowej na syn-
chronizację cykli koniunkturalnych. Ze średniej współczynników determinacji wynika, 
że uczestnictwo w unii walutowej wyjaśnia w 44,8% synchronizację cykli koniunk-
turalnych w strefie euro, podobieństwo realnej krótkoterminowej stopy procentowej – 
w 26,4%, natomiast podobieństwo zmian realnego efektywnego kursu walutowego – 
w 23,6%. Uczestnictwo w EMU bardziej sprzyja synchronizacji cykli koniunkturalnych 
w strefie euro niż integracja polityki monetarnej.

W stosunku do rezultatów wcześniejszych badań wyniki regresji wskazują na sil-
niejsze oddziaływanie integracji walutowej na synchronizację cykli koniunkturalnych 
w strefie euro. Z badań przeprowadzonych przez Becka (2013) wynika, że uczestnictwo 
w EMU wyjaśnia w zaledwie 12% ich synchronizację. Natomiast z badań przeprowa-
dzonych przez Büwer i Guillemineau (2006) wynika, że integracja polityki monetarnej 
wyjaśnia synchronizację ich cykli w 16% w odniesieniu do podobieństwa realnej krót-
koterminowej stopy procentowej i 18% w odniesieniu do podobieństwa realnego efek-



Jan Borowiec 
Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

13

tywnego kursu walutowego. Podstawą tych badań były jednak powiązania bilateralne 
między krajami strefy euro. W dodatku dotyczyły one wcześniejszego okresu: 1991–2011 
(pierwsze badania); 1980–2004 (drugie badanie).

Tabela 2. Wyniki regresji prostej

Zmienne zależne

Zmienne niezależne

uczestnictwo w EMU
podobieństwo realnej 
krótkookresowej stopy 

procentowej 

podobieństwo  
REER/HICP vs. EMU 

Korelacja luki 
produktowej 
(wariant 1)

α = 0,53
β = 0,3254
R² = 0,45
SER = 0,0184
SE (α) = 0,0714
SE (β) = 0,0880

α = 0,87
β = −0,0712
R² = 0,48
SER = 0,0174
SE (α) = 0,0392
SE (β) = 0,0181

α = 0,87
β = −0,0226
R² = 0,49
SER = 0,0168
SE (α) = 0,0381
SE (β) = 0,0055

Korelacja luki 
produktowej 
(wariant 2)

α = 0,60
β = 0,2602
R² = 0,57
SER = 0,00130
SE (α) = 0,0191
SE (β) = 0,0235

α = 0,85
β = −0,0431
R² = 0,35
SER = 0,0108
SE (α) = 0,0309
SE (β) = 0,0142

α = 0,84
β = -0,0127
R² = 0,31
SER = 0,0114
SE (α) = 0,0314
SE (β) = 0,0046

Konkordancja cykli 
klasycznych

α = 0,78
β = 0,1061
R² = 0,39
SER = 0,0024
SE (α) = 0,0260
SE (β) = 0,0320

α = 0,88
β = −0,0151
R² = 0,18
SER = 0,0033
SE (α) = 0,0171
SE (β) = 0,0079

α = 0,88
β = −0,0043
R² = 0,15
SER = 0,0034
SE (α) = 0,0172
SE (β) = 0,0025

Podobieństwo 
szoków

α = 0,35
β = 0,1173
R² = 0,30
SER = 0,0046
SE (α) = 0,0355
SE (β) = 0,0437

α = 0,46
β = −0,0173
R² = 0,14
SER = 0,0055
SE (α) = 0,0221
SE (β) = 0,0102

α = 0,46
β = −0,0055
R² = 0,15
SER = 0,0055
SE (α) = 0,0218
SE (β) = 0,0032

Dywergencje 
cykliczne

α = 3,66
β = −2,4655
R² = 0,53
SER = 0,7621
SE (α) = 0,4589
SE (β) = 0,5657

α = 1,45
β = 0,2976
R² = 0,17
SER = 1,3364
SE (α) = 0,3437
SE (β) = 0,1585

α = 1,59
β = 0,0631
R² = 0,08
SER = 1,4853
SE (α) = 0,3578
SE (β) = 0,0520

Legenda: α, β – parametry regresji; R² – współczynnik determinacji; SER – standardowy błąd regresji; SE (α) – standardowy błąd 
estymatora α; SE (β) – standardowy błąd estymatora β. Wyniki regresji są zaokrąglone.
Źródło: opracowanie na podstawie danych tabeli 1.
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Współczynniki determinacji są jednak zróżnicowane w zależności od przyjętej 
miary integracji walutowej i synchronizacji cykli koniunkturalnych. W odniesieniu do 
pierwszego wskaźnika integracji walutowej współczynnik zmienności współczynni-
ków determinacji wynosi 21,6%, drugiego – 45%, trzeciego – 56%. Jeszcze większa jest 
zmienność tych współczynników w odniesieniu do poszczególnych miar synchronizacji 
cykli koniunkturalnych. Wynosi ona odpowiednio: miara pierwsza – 3,6%, miara druga 
– 27,5%, miara trzecia – 50,6%, miara czwarta – 36,6% i miara piąta – 75%. Z analizy 
współczynników determinacji wynika, że integracja walutowa silniej wpływa na syn-
chronizację cykli wzrostu gospodarczego i zbieżność cykliczną niż na konkordancję cykli 
klasycznych i podobieństwo szoków makroekonomicznych.

Wybór miary integracji walutowej i stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych 
miał więc istotne znaczenie dla wyników badań. W największym stopniu odnosi się to 
do miar synchronizacji cykli koniunkturalnych. Niemniej jednak z przeprowadzonych 
badań wynika, że najlepszą miarą ich synchronizacji jest korelacja luki produktowej, 
wyrażonej w % potencjalnego PKB. W odniesieniu do tej miary synchronizacji cykli 
wyniki regresji są najmniej zróżnicowane.

Wyniki regresji należy przy tym ostrożnie interpretować z co najmniej trzech 
powodów. Po pierwsze, badania roli integracji walutowej w synchronizacji cykli koniunk-
turalnych zostały oparte na stosunkowo małej liczbie obserwacji, wynikającej z zastoso-
wanego podejścia badawczego. Po drugie, dotyczyły one okresu specyficznego, związane-
go z występowaniem najsilniejszego po drugiej wojnie światowej kryzysu gospodarczego 
i finansowego. Jego skutkiem był nie tylko wzrost dywergencji cyklicznych w strefie euro, 
lecz także kryzys europejskiej integracji gospodarczej, poważnie zagrażający funkcjono-
waniu unii walutowej w Europie. Takie kryzysy niezwykle rzadko towarzyszą wahaniom 
koniunkturalnym. Po trzecie, w odniesieniu do badania podobieństwa polityki monetarnej 
w strefie euro nie uwzględniono zmian w składzie strefy euro. Wnioski z analizy regresji 
nie w pełni odnoszą się zatem do realnie funkcjonującej europejskiej unii walutowej.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że integracja walutowa sprzyja synchroniza-
cji cykli koniunkturalnych w strefie euro za pośrednictwem uczestnictwa w EMU oraz 
podobieństwa polityki monetarnej. Oddziaływanie pierwszego z tych czynników jest 
jednak silniejsze niż drugiego. Wprowadzenie jednolitej polityki monetarnej w strefie 
euro nie wyeliminowało bowiem różnic w jej mechanizmach transmisyjnych, związa-
nych z elastycznością rynków, stopniem rozwoju rynków finansowych i innymi cechami 
strukturalnymi gospodarek narodowych. Wybór wskaźników integracji walutowej miał 
zatem pewien wpływ na wyniki regresji.
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Poważniejsze skutki niósł za sobą jednak wybór miary synchronizacji cykli koniunk-
turalnych. W odniesieniu do przyjętych ich miar wyniki regresji były o wiele bardziej 
zróżnicowane, niemniej jednak z analizy regresji wynika, że integracja walutowa silniej 
oddziałuje na cykle wzrostu gospodarczego niż na konkordancję cykli klasycznych, po-
dobieństwo szoków makroekonomicznych oraz zbieżność cykliczną. Ponadto z analizy 
wynika, że najlepszą miarą synchronizacji cykli jest korelacja luki produktowej wyra-
żonej w % potencjalnego PKB. Jedynie w odniesieniu do tej miary synchronizacji cykli 
wyniki regresji nie różniły się istotnie w zależności od przyjętych wskaźników integracji 
walutowej.

Rezultaty badań dotyczących wpływu integracji walutowej na synchronizację cykli 
koniunkturalnych w strefie euro należy jednak ostrożnie interpretować ze względu na 
stosunkowo małą liczbę obserwacji, wynikającą z zastosowanego podejście do badań, 
a także ze względu specyfikę okresu badawczego.
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Abstrakt

Celem badawczym artykułu jest określenie roli integracji walutowej w synchronizacji cykli koniunkturalnych 
w strefie euro, celem metodologicznym – ustalenie, czy wybór miary synchronizacji cykli i integracji walutowej ma 
istotne znaczenie dla wyników badań. Miarami synchronizacji cykli są: korelacja luki produktowej, konkordancja cykli, 
podobieństwo szoków oraz dywergencje cykliczne; miarami integracji walutowej – uczestnictwo w EMU oraz podobień-
stwo polityki monetarnej. Główną metodą jest analiza regresji prostej, metodami dodatkowymi – statystyka opisowa 
i analiza korelacji. Z badań wynika, że synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro sprzyja integracja walutowa. 
Wyniki regresji są jednak są jednak bardzo wrażliwe na wybór miary synchronizacji cykli.

Monetary integration as a determinant of business cycles synchronization in the Euro Area

The scientific goal of the paper is to determinate the role of the monetary integration in the business cycles syn-
chronization in the Euro Area, whereas the methodological goal is to determinate whether selection of the measure 
of business cycles synchronization and monetary integration significantly changes results of the research. Measures 
of the business cycles synchronization include: correlation of the output gap, business classical cycles concordance, 
similarity of macroeconomic shocks and cyclical divergence; measures of monetary integration include membership 
in the EMU and similarity of monetary policies. Research is based on the simple linear regression model supported by 
descriptive statistics and correlation analysis. Result of the research suggest that monetary integration fosters the busi-
ness cycles synchronization in the Euro Area. However regression results are very sensitive to selection of measures 
of business cycles synchronization.
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Wprowadzenie

Związki ekonomii i prawa są potwierdzane regulatywną funkcją tego drugiego. Godzi 
się przypomnieć, że prawo to nie tylko lex, lecz także ius, a to oznacza, że jego źródłem są 
nie tylko normy stanowione, lecz także (a kiedyś przede wszystkim) habitus, kształtujący 
międzyludzkie zasady współżycia. Źródła ius są nacechowane powinnością działania lub 
powstrzymywaniem się od działań. Dzięki przyjęciu powyższego rozróżnienia rozszerza się 
zakres znaczeniowy kategorii prawnych, a także może być uwidoczniona określona sekwen-
cja, odtwarzająca komplementarne związki między prawem a dyscyplinami pokrewnymi. 
Jeśli odwołać się do zasady korespondencji naukowej1, to można owe więzi przedstawić w na-
stępujący sposób: etyka – prawo – kulturoznawstwo – socjologia – ekonomia. Zwłaszcza 
w czasach postępujących specjalizacji naukowych warto tę zasadę przypomnieć, nie mówiąc 
już o zobowiązującym nas autorów tytule periodyku, w którym chcemy opublikować artykuł. 
Jak postaramy się wykazać, na wręcz egzemplaryczne zastosowanie tej zasady naprowadziła 
nas wieloznaczna kategoria „powiernictwa”. Pojęcie to okazało się cennym i inspirującym 

* prof. zw. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku 
i Usług, e-mail: k.rogozinski@ue.poznan.pl

** dr Marek Gnusowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług, e-mail: 
marek.gnusowski@ue.poznan.pl

1 Określenie to do polskiego naukoznawstwa wprowadził J. Kmita (1975). Zasada ta określa, w jaki 
sposób dane zjawisko/proces można wyjaśniać teoretycznie, sięgając po dorobek pokrewnej dyscypliny 
naukowej.
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łącznikiem, spajającym różne perspektywy poznawcze. Dzięki temu prozaiczne, pozbawione 
głębszych skojarzeń usługi odsłaniają nowe treści znaczeniowe. Celem artykułu jest więc 
wykazanie, że pojęcie powiernictwa, ze względu na jego wieloznaczność, może stać się zwor-
nikiem ułatwiającym wyprowadzenie nowej, wielodyscyplinarnej teorii usług.

Prawne rozumienie powiernictwa

Powiernictwo jest jedną z najstarszych koncepcji prawniczych. Czynności powiernicze 
swój początek mają w prawie rzymskim, a współczesne systemy prawne w większym lub 
mniejszym stopniu odwołują się do wypracowanych wówczas konstrukcji. Już w ustawo-
dawstwie XII tablic wyróżniano pojęcia dobrej wiary oraz zaufania (powierzania), które 
stanowiły istotę stosunków powierniczych. W klasycznym prawie rzymskim stosunek 
powierniczy był rozumiany jako „umowa, na podstawie której odbiorca rzeczy, uzysku-
jący na niej własność, zobowiązuje się przelać z powrotem własność na pozbywcę rzeczy 
(alienującego) w oznaczonych okolicznościach” (Osuchowski, 1962, s. 372). Niemalże iden-
tyczne znaczenie jest nadawane czynnościom powierniczym obecnie. Podstawą stosunku 
fiducjarnego2 było wzajemne zaufanie, rozumiane jako więź pozaprawna. Geneza czynno-
ści powierniczych pozwala przyjąć, że od czasów prawa rzymskiego została zachowana 
jurydyczna ciągłość tej instytucji, umożliwiająca jej prawną identyfikację (Rykowski, 2005, 
s. 23), a czynności powiernicze były rozumiane podobnie bez względu na okres oraz szero-
kość geograficzną. Cechą wspólną omawianych czynności było to, że w ich ramach docho-
dziło do przeniesienia własności na określoną osobę, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu 
w oznaczonych okolicznościach oraz z ograniczeniami w zakresie korzystania i rozporzą-
dzania rzeczą. Powyższe związane było z zabezpieczeniem wierzytelności, sprawowaniem 
zarządu oraz zapewnieniem przejścia dóbr rodowych na wyznaczone podmioty.

Wyróżnia się trzy główne modele instytucji powiernictwa: stosunek powierniczy 
według systemu common law (Wielka Brytania, USA)3, stosunek powierniczy w miesza-

2  Pojęcia „powierniczy” i „fiducjarny” są używane zamiennie, przyjmuje się bowiem, że wyraz powier-
nictwo jest polskim odpowiednikiem łacińskiego fiducia.

3  W angielskim systemie prawnym konstrukcja powiernictwa przyjmuje postać trustu. Instytucja trustu 
jest głęboko zakorzeniona w systemie common law; wręcz uważa się ją za najbardziej charakterystyczną 
instytucję prawa anglosaskiego. Trzeba też zaznaczyć, że właśnie ze względu na silne zakorzenienie trustu 
w tradycji prawnej common law objaśnienie jego konstrukcji prawnej nie jest możliwe przez przyrówny-
wanie do rozwiązań charakterystycznych dla prawa kontynentalnego (np. polskiego). Z trustem mamy 
do czynienia w sytuacji, gdy dana osoba (tzw. założyciel trustu, ustanawiający trust, powierzający; ang. 
settlor) dokonuje rozporządzenia określonym prawem majątkowym na rzecz właściciela powierniczego 
(powiernika; ang. trustee), a ten zobowiązany jest, zgodnie z equity law, do czasowego zarządzania nim 
w imieniu własnym, ale z korzyścią dla osoby trzeciej (tzw. beneficjenta; ang. beneficiary). Korzyść ta 
polega zazwyczaj na wypłacaniu określonej części majątku lub dochodu uzyskanego z majątku w formie 
stałej renty ( fixed interest trust). Jednocześnie zastrzega się, że powiernik będzie zobowiązany przenieść 
prawo majątkowe na beneficjenta, jeśli zajdzie określone zdarzenie (Rykowski, 2005).
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nym systemie prawnym (przykładem jest tu porządek prawny Szkocji) oraz powiernictwo 
w krajach prawa stanowionego (np. Niemcy). W każdym jednak przypadku u podstaw 
regulacji powierniczych leży ta sama myśl, sprowadzająca się do oddzielenia upraw-
nień w sensie formalnoprawnym oraz w sensie słusznościowym. Szczególnie wyraźnie 
zostało to zarysowane w systemie angielskim z jego uwrażliwieniem na podział pomię-
dzy normami common law a normami equity. W tym rozróżnieniu zasadza się właśnie 
podstawowa, nadzwyczaj trwała oraz wskazująca na pierwotne znaczenie omawianej 
instytucji i jej związek z normami moralnymi cecha powierniczego stosunku prawnego.

Rozumienia powiernictwa w polskim systemie prawa

Przedstawione powyżej ogólne uwagi historyczne dotyczące instytucji powiernictwa 
stanowią punkt wyjścia do opisania stosunku powierniczego w prawie polskim. Na wstępie 
należy podkreślić, że termin „powiernictwo” nie ma definicji legalnej, która określałaby 
jego jurydyczne znaczenie. Dlatego też ustalenie normatywnej treści powiernictwa jest 
możliwe dzięki łącznej analizie ustawodawstwa, judykatury oraz poglądów doktryny, przy 
czym ten ostatni czynnik ma – wobec ubóstwa materiału normatywnego – decydujące 
znaczenie. Ponadto w prawie polskim brak jest bezpośrednich odniesień do powierniczego 
sprawowania zarządu, dlatego podczas analizy tego zjawiska w pewnej mierze powinno 
się posiłkować dorobkiem obcych systemów prawa, a zwłaszcza prawa niemieckiego4. Za-
uważyć należy również, że obowiązujące ustawodawstwo, aczkolwiek terminem „powier-
nictwo” się posługuje, to jednak czyni to niekonsekwentnie i różnoraka treść normatywna 
temu terminowi jest przypisywana. Często bywa tak, że wykorzystanie samej instytucji po-
wiernictwa nie oznacza skorzystania z odpowiednej aparatury pojęciowej, jak też odwrot-
nie – często użycie terminów „powiernictwo” i „powiernik” nie niesie sobą normatywnego 
sensu, jaki powinien im być przypisywany. W prawie polskim występuje jednakże kilka 
regulacji istotnie podobnych do uniwersalnie pojmowanego powiernictwa, np.: regulacje 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych lub prawa bankowego (Rykowski, 2005, s. 116).

Podstawową konstrukcją prawną o charakterze powierniczym w Polsce jest tzw. 
konstrukcja zarządu powierniczego5. Najczęściej w tej konstrukcji prawnej występują 

4  Istnieje kilka powodów uzasadniających takie podejście. Po pierwsze, w prawie polskim czynności 
powiernicze pozostawały pod wyraźnym wpływem zaborczego ustawodawstwa niemieckiego. Po drugie, 
niemiecki porządek prawny również należy do systemów kontynentalnych. W prawie niemieckim też brak 
jest legalnej definicji powiernictwa oraz szczególnej regulacji. Występująca koncepcja Treuhand jest wy-
tworem doktryny i orzecznictwa (Rykowski, 2005, s. 23–44).

5  Warto również dodać, że w polskim systemie prawnym wyróżnia się katalog wybranych praw, których 
czynność zarządu powierniczego może dotyczyć. Chodzi m.in. o prawa własności, wierzytelności, udziały 
i akcje oraz przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 2/2017 (15)

20

stosunki pomiędzy trzema podmiotami:
 – powierzającym – jest to podmiot, który dokonuje przeniesienia określonego prawa,
 – powiernikiem – podmiot, na który prawo zostaje przeniesione i który jest zobo-

wiązany do oznaczonego zeń korzystania,
 – beneficjentem powiernictwa – podmiot, na rzecz którego stosunek powierniczy 

jest ukształtowany (Rykowski, 2005, s. 109).
Najistotniejszą cechą stosunku powierniczego są uprawnienia beneficjenta, na pod-

stawie których może on dochodzić przeniesienia na niego prawa oraz podjęcia odpowied-
nich czynności przez powiernika. Na uwagę zasługuje ochrona prawna zagwarantowana 
beneficjentowi na wypadek rozporządzenia przedmiotem powiernictwa w sposób nie-
zgodny z wymogami umowy powierniczej. Innymi słowy należy rozważyć, jak dalece 
jego roszczenia są skuteczne wobec osób trzecich. Ma to szczególne znaczenie w razie 
upadłości powiernika oraz w przypadku skierowania egzekucji do majątku powiernicze-
go przez wierzycieli powiernika. Jeżeli chodzi o pozycję prawną powiernika, najważ-
niejsza jest natomiast miara staranności, którą należy mu przypisać oraz rodzaj i treść 
obowiązków wprost związanych z czynnościami zarządczymi.

Najważniejszymi wnioskami wynikającymi z prawnej analizy pojęcia powiernictwa 
jest fakt, że użyteczność tego pojęcia nie ogranicza się jedynie do wymiaru prywatno-
prawnego, ponieważ konstrukcja ta w szerszym kontekście, była i jest wykorzystywana 
w ramach prawa publicznego lub międzynarodowego. Ponadto obok znaczenia jurydycz-
nego terminowi „powiernictwo” można przypisać też znaczenie ekonomiczne i kulturo-
we. W opisie zjawisk gospodarczych i społecznych używa się na przykład pojęć demo-
kracji jako systemu powierniczego, „społeczeństwa powierniczego” czy „kapitalizmu 
powierniczego” (Frankel, 1983, s. 802). Ponadto, jeśli uwzględnić formacje gospodarcze 
powstałe w drugiej połowie XX w., to przedmiot powiernictwa wypada coraz częściej 
odnosić do odmaterializowanych zasobów/aktywów. W ten sposób otwiera się nowy 
kontekst interpretacyjny, pozwalający wyjaśnić nowe znaczenia „pozagospodarczych 
funkcji usług”6.

Usługi – dylematy teoriopoznawcze

Nawiązując do tytułu oraz sformułowanego we wprowadzeniu celu, wypada zacząć 
od przedstawienia sytuacji teoriopoznawczej, w jakiej utknęła nauka o usługach. Zasad-
niczym powodem impasu, w jakim tkwi teoria usług, wydaje się być paradoks badawczy, 
skutkujący powstaniem swego rodzaju dysonansu poznawczego. Można by wyrazić go 

6  Nawiązujemy tu stosowanego w ekonomii podziału usług, wyprowadzonego z rozróżnienia funkcji 
gospodarczych i pozagospodarczych.
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tak: choć nikt nas ekonomistów nie mógł zastąpić w obowiązku badania usług, to jednak 
usługi nigdy nie znalazły się w centrum zainteresowań ekonomii. Teraz to się zmienia. 
Technologia i informatyka, inżynieria procesów, robotyzacja itp. bez jakichkolwiek 
oporów zajmują miejsce niegdyś należące niemal wyłącznie do nauk ekonomicznych, 
zaczynają „generować” nowe ontologie, a wraz z nimi nowe teorie usług. Jest to zupełnie 
nowa sytuacja. Jeśli bowiem wcześniej stosowane liczne odwołania do cybernetyki, prak-
seologii czy teorii systemów zachowywały teorię usług w obszarze nauk społecznych, 
to teraz za sprawą e-service teoria usług zostaje zdominowana treściami pochodzącymi 
z technologii informatycznych. Zasadnicza teza, jaką tu formułujemy, brzmi zatem tak: 
trwający od niemal półwiecza impas poznawczy w teorii usług spowodowany został tym, 
iż rozwijane koncepcje teoretyczne podporządkowane zostały industrialnemu paradyg-
matowi teorii ekonomii. Dodajmy, że nasilający się wpływ technologii informatyczno-
-informacyjno-komunikacyjnych, upodabniający ekonomię do nauk technicznych, ten 
stan jeszcze bardziej utrwala.

W tym miejscu konieczna wydaje się uwaga natury metodologicznej. Jeśli bowiem, 
jak nieskromnie zapowiadamy, podejmujemy tu próbę wyprowadzanie „nowej” teorii 
usług, osadzonej na innym paradygmacie, określić wypada punkt odniesienia, czyli 
spytać o to, jaką teorię nazywamy tu „starą”. Ponieważ artykuł adresowany jest nie tylko 
do ekonomistów, więc odpowiadając i wyjaśniając, odwołujemy się do ogólnej formuły, 
iż w „starym” ujęciu, teoria usług ukształtowana została w paradygmacie produkcyjno-
-przemysłowym7. Zwięzłym, a zarazem najlepszym tego potwierdzeniem jest miejsce 
usług w ekonomii politycznej i sformułowana na tym gruncie naukowym definicja usług 
O. Langego, uznawana do dzisiaj przez ekonomistów. Stosowana w „starym” podejściu 
do usług metoda polega na wyjaśnianiu działalności usługowej poprzez aparat pojęciowo- 
-analityczny sektora produkcji (Lange, 1967, s. 24). Potwierdza to obowiązująca do dziś 
„negatywna” definicja usług sformułowana przez wspomnianego autora. Można nazywać 
ją „negatywną”, ponieważ jej autor definiens formułuje w ten sposób, iż usługami są 
wszelkie czynności służące zaspokojeniu potrzeb, nie będąc produkcją. Stałe odnosze-
nie usług do produkcji przemysłowej jako podstawy ortodoksyjnej wykładni otwierało 
w teorii ekonomii albo negatywny (jak w przytoczonej definicji), albo rezydualny (jak 
w teorii wzrostu gospodarczego) kontekst interpretacyjny usług. Przy okazji warto dodać, 
że do wyjątków należą próby zdefiniowania nie usług w ogóle, lecz usługi jako takiej. 
Liczba pojedyncza była bowiem tym progiem komplikacji, o który zawsze potykała się 
obowiązująca w naukach ekonomicznych metoda (Feyerabend, 2011).

Inną perspektywę poznawczą do teorii wniosła teoria wzrostu gospodarczego. 
Zapoczątkowana przez A. Schwarza, szwajcarskiego ekonomistę, jeszcze pod koniec  

7  Notabene trudno mówić tu o paradygmacie, co najwyżej – zgodnie z dystynkcją zaproponowaną przez 
Th. Kuhna – powinno się stosować określenie: stadium przed/paradygmatyczne.
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lat 80. XIX wieku analiza sektoralna gospodarki „eksplodowała” po drugiej wojnie świa-
towej intensywnie rozwijanym nurtem badań określanym jako teoria wzrostu gospodar-
czego. W pracach czołowych jego reprezentantów (od C. Clarka, A.G.B. Fishera przez  
J. Fourastiẻ i M. Katouzjana po J. Greshany’ego) odwołaniem do techniczno-produk-
cyjnych uwarunkowań tłumaczono alokację czynników wytwórczych między sektora-
mi gospodarki8. Na tej podstawie wypracowywane i ekstrapolowane zostały trajektorie 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Oba najważniejsze nurty ekonomicznej teorii usług 
mieszczą się we wspólnym paradygmacie teorii, fundowanym na industrialnych podsta-
wach. Jego metodologicznym wyróżnikiem jest chociażby to, iż za podstawowe kryte-
rium delimitacji sektoralnej niezmiennie uznawana jest zdolność absorpcji postępu tech-
nicznego. Przynajmniej dwie konsekwencje takiego teoretycznego podejścia do usług 
warto tu wskazać. Po pierwsze, bez wątpienia ukształtowane zostały zręby ekonomicznej 
teorii usług, związane jednoznacznie z teorią wzrostu gospodarczego9. Po drugie, za 
jej zwieńczenie uznać wypada opracowania socjologiczne autorstwa D. Bella, które są 
tyleż ukoronowaniem, co jednocześnie finałem wcześniej tak dynamicznie rozwijające-
go się nurtu badań. Zgodnie z ustaleniami D. Bella dotyczącymi społecznych skutków 
makroekonomicznych przekształceń z nasilających się procesów serwicyzacji wyłonić 
się powinna era usługowa jako faza postindustrialna. Ze względu na nową alokację po-
tencjału wytwórczego powinna nazywać się cywilizacją usługową. Poprzedniczkę (erę 
industrialną) charakteryzowały procesy reifikacji stosunków międzyludzkich, wynika-
jące z presji mechanizacji produkcji i utrwalane konsumpcją standardowych produktów 
codziennego użytku. Zapowiadana zmiana polegać miała przed wszystkim na odkry-
ciu znaczenia zapoznanego wymiaru relacji międzyludzkich. Z działalnością usługową 
związane były nie tylko nadzieje na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospo-
darczego, lecz również szansa dowartościowania ich kulturotwórczej funkcji, najpełniej 
wyrażającej się w kształtowaniu sektora publicznego, synonimu domeny usługowej, ro-
zumianej jako sfera międzyludzkich obcowań (Bell, 1973).

Tym razem wystąpiło więc nie tylko ciekawe, ale i zwodnicze zjawisko korespon-
dencji między naukami, które można ująć tak: socjologia – sięgając po ustalenia ekono-
micznej teorii wzrostu gospodarczego – nie brała pod uwagę wiarygodności przepro-
wadzonych ekstrapolacji. Fundamentalne założenia i wyprowadzone na ich postawie 
mierniki makrorozwoju pozwoliły opisać „brzegowe” warunki przejścia w erę usługową, 
ale jednak przy – przyjętym implicite – założeniu niezmiennie determinującego wpływu 
„bazy” materialno-produkcyjnej.

8  W prowadzonych wówczas badaniach obowiązywał jeszcze tyleż klasyczny, co klarowny trójpodział: 
sektor I – rolnictwo, sektor II – produkcja, sektor III – usługi.

9  Po erze agrarnej (trwającej do końca XIX wieku) następuje okres przejściowy (era industrialna),  
po niej wraz z nastaniem XXI wieku wkraczamy w erę usługową („tercjarną”).
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Wystąpiło więc zjawisko rozminięcia się teorematów. Okazało się bowiem, że wy-
tyczone przez teorię wzrostu gospodarczego trajektorie rozwoju i megatrendy wzrostu 
zostały sfalsyfikowane, ponieważ cywilizacja usługowa – w rozumieniu nadanym jej 
przez socjologów i antropologów kultury – po prostu nie powstała. Potwierdzają to inne 
określenia-substytuty w rodzaju: gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka sieci, gospo-
darka odmaterializowanych zasobów, gospodarka doświadczeń, społeczeństwo informa-
cyjne i podobne (Rogoziński, 2003). Wreszcie, po tych wprowadzających rozważaniach 
dochodzimy do punktu, w którym możliwe się staje bardziej precyzyjne sformułowania 
zasadniczego celu artykułu. Ale najpierw przejściowa konkluzja: metodologia właściwa 
obu naukom, czyli zarówno teorii wzrostu gospodarczego, jak i naukom socjologicz-
nym, okazała się barierą uniemożliwiającą dalszy rozwój tego nurtu sektoralnych badań. 
Następnie wniosek: stosując eksplantację genetyczną, wyjaśniającą znaczenie i funkcje 
usług, należy eksplorować obszary pogranicza ekonomii, szukając trwalszego zakorze-
nienia usług, niżby to wynikać miało z substytucyjno-komplementarnego uwikłania 
w procesy produkcji przemysłowej. Wreszcie cel: jest nim wykazać, że nowy paradygmat 
teorii usług wyprowadzony powinien zostać z innych podstaw i założeń.

Odsłaniająca się deontyczna struktura świata

Z ustaleń poczynionych w pierwszej części artykułu wynika dualny (normatywny i fi-
ducyjny) charakter powiernictwa jako kategorii prawnej. I właśnie na tym drugim ujęciu 
zamierzamy się skoncentrować, aby wyeksponować odpowiedni kontekst, w którym 
możliwe się staje dostrzeżenie regulatywnego wpływu zasady habitualnej10, przybiera-
jącej w efekcie postać uzusu, respektowania norm prawnych. Dlatego też w tym miejscu 
zasadnym staje się pytanie o podstawy deontologii, jej genezę i źródłowo ujęte postawy/
przekonania traktowane jako pojęcia objaśniające zachowania pro- albo anty-społeczne. 
Przechodząc tym samym do pozaprawnej eksplikacji wieloznacznej kategorii powiernic-
twa, wypada zacząć od doprecyzowania jej zakresu znaczeniowego. Ten ostatni daje się 
odtworzyć, jeśli sięgniemy po grupę pojęć, które odnoszą się do motywowania zacho-
wań czy też kierowania działaniami. Chodzi o określenia w rodzaju: „powinien”, „ma 
obowiązek”, „jest zobligowany” itp. W terminologii stosowanej przez logików i etyków 
noszą one nazwę „określenia deontyczne” i za ich pomocą możliwe się staje odtworzenie 
„deontycznej struktury świata” (Hage, 2013, s. 81). Pośród zależności tworzących ową 
strukturę – a analizowanych przez cytowanego tu J. Hage’a – skupiamy się na relacjach 

10  Zasady habitualne, rozumiane tu jak trwałe dyspozycje, odnoszą się do danej grypy społecznej czy 
generacji, jednakże – zgodnie z interpretacją P. Bourdieu – powstają nie w wyniku ewolucyjnie przebie-
gającego procesu przystawania do otoczenia, tylko są rezultatem gry między indywidualnymi strategiami 
życiowymi a zewnętrznymi uwarunkowaniami (Bourdieu, 1984).
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zachodzących między normatywnością a ludzkim zachowaniem, po to, by uchwycić 
różnice między racjami przewodnimi a motywującymi. Okazuje się bowiem, że można 
żywić przekonanie o konieczności dotrzymania zobowiązań, a jednocześnie nie mieć 
wystarczających motywacji, by to uczynić.

W tym momencie powinniśmy sobie uświadomić, że schodzimy na taki poziom 
analiz, na którym odsłania się wymiar wolitywny ludzkiego aktywizmu. I chociaż wola 
od niemal stu lat przestała być przedmiotem zainteresowań psychologii, to warto przypo-
mnieć, że niezmiennie obowiązuje rozróżnienie na „dobrą wolę” (moralno-teologiczne) 
oraz „wolę mocy” (A. Schopenhauer), który to podział P. Ricoeur (2005, s. 16) uzupełnia 
o „złą wolę”. Upraszczając wywód, skupiamy się jedynie na zależnościach występujących 
między racjami osobistymi a społecznie motywowanymi zachowaniami deontycznymi. 
Podejmowaną tu kwestię J. Hage ujmuje tak:

Krok od racji osobistych do racji społecznych jest krokiem na drodze od moty-
wacji do normatywności. Pozwala na istnienie racji deontycznych – racji istnienia 
obowiązków i zobowiązań, pozwalających innym osobom na wysuwanie żądań 
wobec innego podmiotu (…). Istnienie obowiązku nie zależy od motywacji osoby 
podlegającej temu obowiązkowi, ale jednak istnienie to jest niebezpośrednio defi-
niowane w kategoriach motywacji, a mianowicie motywacji członków grupy jako 
zbiorowości (Hage, 2013, s. 106).

Racje społeczne stają się zatem powodem tego, że właściciele psów mają obowiązek 
sprzątania psich fekaliów, a szerzej rzecz ująwszy, że ktoś podlega zobowiązaniu, by 
dotrzymać danego słowa i wykonać coś, jak to był przyrzekł. Jednak, jak to podkreśla  
J. Hage, oba rodzaje racji, „normatywne” i „deontyczne”, pozostają racjami społecznymi, 
więc aby mogły przekształcić się w racje osobowe, konieczny jest pomyślnie przepro-
wadzony proces racjonalnej internalizacji. Jego zwieńczeniem jest wola definiująca się 
przez „swój zamiar” (określenie również P. Ricoeura). Oczywiście proces tak rozumia-
nego samookreślania się można wspomagać, niekiedy wymuszać, odwoływaniem się 
do racji instytucjonalnych, wśród których dominująca rola przypada racjom „z punktu 
widzenia” prawa i moralności. Ale nawet akceptacja, zrozumienie czy też pełna interna-
lizacja racji społecznych nie upodabnia ich jeszcze do racji osobistej, nie mówiąc o ich 
utożsamieniu. Ściśle biorąc, norma społeczna nie ma bowiem charakteru deontyczne-
go, ponieważ racje deontyczne muszą zawierać odniesienie do drugiej osoby (second- 
-personality) Tylko ktoś inny (inne Ty) może stwierdzić, czy postępuję w określony, 
oczekiwany i akceptowalny sposób. Czy jako usługo-dawca dostrzegam dualizm bycia 
darzącym i obdarowywanym? Pojawiający się tutaj interpersonalny wymiar tworzy 
właściwy kontekst interpretacyjny dla „powinnościowych” podstaw, które proponujemy 
uwzględnić w zarysowanej tu teorii usług.
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Powiernictwo a kapitał społeczny

Wybór którejkolwiek z wielu definicji „kapitału” wymagałby uprzedniego wprowa-
dzenia założeń uściślających (choćby historyczny kontekst lub rodzaj formacji gospo-
darczej). Chcąc uniknąć tego rodzaju dywagacji, poprzestajemy na przyjęciu łatwiej-
szej do zaakceptowania tezy, iż „kapitał” uznać można za podstawowe źródło bogactwa 
narodów. Owo źródłowe ujęcie ma zarówno uzasadnienie etymologiczne (łacińskie 
caput – od którego kapitalizm się wywodzi – znaczy również źródło), jak i kanoniczne, 
opisane przez A. Smitha. Oczywiście od czasów pierwotnej akumulacji kapitału zasad-
niczej zmianie uległy czynniki generujące jego powstanie i pomnażanie. Dawniej pojęcie 
kapitału wiązane było z pracą i tym, co zobiektywizowane zostało w jej wytworach 
oraz w pieniądzu. Dziś w gospodarce odmaterializowanych zasobów znaczenia nabiera 
kapitał społeczny. Obserwujemy więc, jak mniej więcej od ostatniej dekady minionego 
wieku, za sprawą publikacji takich autorów jak: J. Brem, F. Fukuyama, J. Coleman,  
R.D. Putman, trwa wzmożone zainteresowanie kapitałem społecznym. Sumaryczny efekt 
prowadzonych w wielu krajach badań oraz wypracowanych przez socjologów, kulturo-
znawców i politologów ustaleń można wyrazić w postaci następującego sądu podsumo-
wującego, zyskującego powszechną akceptację środowisk naukowych: wysoki poziom 
kapitału społecznego można uznać za warunek sine qua non zapewnienia odpowiedniej 
skuteczności środków umożliwiających osiąganie wspólnego dobrobytu; a to oznacza 
uznanie niekwestionowanego wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy. Jed-
nocześnie coraz częściej zwraca się również uwagę na to, że kapitał społeczny tworzą 
również szacunek dla prawa i respektowanie uznawanych za obowiązujące norm współ-
życia społecznego. Efektywne funkcjonowanie instytucji społecznych – w tym obo-
wiązujących norm prawnych – radykalnie ogranicza zakres „szarej strefy” czy poziom 
przestępczości. Ale też – per negatio – nasilający się trend powszechnego instalowania 
controllingu – można uznać za symptom deficytu kapitału społecznego.

Powiernictwo a kapitał interpersonalny

Poczynione wyżej uwagi pozwalają, by pokusić się o wykazanie zależności wystę-
pujących między powiernictwem (ujmowanym teraz w kontekście zasad społecznego 
współżycia) a pozainwestycyjnym źródłami generowania krajowego bogactwa. Pomijając 
kapitał finansowy, już samo pojęcie kapitału społecznego okazuje się nader pojemne, po-
nieważ można wyróżniać następujące rodzaje kapitałów cząstkowych: wytwórczy, kultu-
rowy, ludzki, osobowy itp. Jednak nadrzędną, a więc wspólną cechą kapitału społecznego 
jest to – jak zauważył J. Coleman (1988) – że ucieleśnia się on w związkach między 
ludźmi, fundując na wielorakich relacjach/kontaktach. Pozostawiając na obrzeżach analiz 
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to, czy i na ile kapitał interpersonalny, czyli relacyjny, uznać można za w pełni autono-
miczną kategorię11. Wskazać wypada na to, czym jest jego differentia specifica. Kapitał 
interpersonalny tworzą powtarzalne relacje oparte na wymianie i zaufaniu, przy czym 
chodzi tu o zaufanie rozumiane „jako zawieranie się korzyści”. I jak wyjaśnia R. Hardin, 
po którego określenie tu sięgamy, ufam komuś w tym sensie, iż wierzę, że bierze on pod 
uwagę moje interesy, ponieważ jest również w jego interesie wywiązanie się ze zobo-
wiązań. I dodaje:

Jeśli (…) zaufanie opiera się na głębokiej i trwałej relacji, ten, któremu zaufano, 
ma bezpośrednią motywację, aby okazać się godnym tego zaufania, ponieważ 
zależy mu na utrzymaniu relacji. Ale w takim razie tym, co stanowi kapitał inter-
personalny, nie jest zaufanie, ale trwała relacja. Te relacje umożliwiają zaufanie, 
pobudzając do wiarygodności, a więc to dzięki nim ufamy, że ktoś ufa nam. Jest 
oczywiście ważne, aby można było nam ufać, gdyż tylko wtedy możemy nawiązać  
z innymi porozumienie co do współpracy (Hardin, 2009, s. 98–99).

Uwzględnienie kapitału relacyjnego/interpersonalnego pozwala wykroczyć poza 
wąsko rozumianą korzyść sprowadzaną do zaspokajania jednostkowych potrzeb i do-
strzec korzyści wynikające z wzajemnego zaufania, jakim obdarzają siebie uczestnicy 
wymiany towarowej.

Powiernictwo w kontekście usługowego świadczenia

Jak to już sygnalizowaliśmy wcześniej, nie jest trudno zauważyć związek wystę-
pujący między usługą a powiernictwem, albo między realizacją usługi a niezbędnym 
quantum zaufania. Będzie on tym łatwiejszy do odtworzenia, jeśli w odpowiedni sposób 
zdefiniujemy usługę. Tu można wprost nawiązać do definicji, w której wyraźnie podkre-
ślone zostało, iż „usługa to podejmowane na zlecenie świadczenie pracy…” (Rogoziń-
ski, 1993, s. 14). Chociaż pojęcie zlecenia jest definiowalną kategorią cywilnoprawną, 
niemniej jako bliskoznaczne lub synonimiczne uznać można uprzedzające określenie: 
„powierzyć realizację usługi”12. To ostatnie sformułowanie uświadamia, że istnieje 
(jakaś) strona wszczynająca wykonanie usługi, że powierzenie komuś czegoś do reali-
zacji oznacza również i to, że usługa wydarzy się między podmiotami, z których po-
wierzający staje się usługobiorcą, natomiast powiernik przekształca się w usługodawcę. 
Owa inwersja (z darzącego zaufaniem w biorcę korzyści) to zaledwie zewnętrzny objaw 

11  Chociaż dla jej uzasadnienia wypadałoby powołać się na klasyka socjologii D. Bella (1973).
12  Wraz z formułą „ powierzyć realizuję” zaczyna się swego rodzaju regres myślowy, odtwarzający 

wcześniejsze fazy, czyli: powierzyć realizuję wybranemu usługodawcy, wybranemu na podstawie prze-
analizowanej gruntownie oferty, oferty która zwróciła uwagę klienta, ponieważ…
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zachodzących tu głębokich zmian. „Powierzyć”, „zlecić”, „polecić” itp. – to czasowniki 
przechodnie, zapowiadające jednocześnie wykonanie określonych czynności przez osobę 
będącą ich adresatem. Z faktu, iż powierzenie (komuś) realizacji usługi nie implikuje 
(jej) przewłaszczenia, wynika znamienne przesunięcie znaczeń. Nie chodzi już o tytuł 
własności, ani nawet o przedmiot świadczenia. Na pierwszy plan wysuwa się znamienne 
rozpoznanie: powiernictwo tworzy niemal instytucjonalne podstawy, na których osadza 
się – spajana zaufaniem – współpraca między powierzającym/usługodawcą a powier-
nikiem/usługobiorcą. Powierzenie komuś wykonania usługi skutkuje więc zjawiskami 
zachodzącymi na następujących trzech możliwych do odróżnienia poziomach:

1. Rozpoznanie sytuacji – rozumiane jako aktywność poznawcza. Już same te okre-
ślenia wyznaczają poziom komplikacji, w który tu nie będziemy wnikać, ogra-
niczając się do jednej ogólnej uwagi. Bez względu na posiadane umiejętności 
poznawcze dla obu stron poznanie jest jednoczesnym doświadczeniem udziału 
w pełnym cyklu obsługi, od wszczęcia świadczenia i uczestnictwa w realizacji 
usługi po ocenę wypracowanego rezultatu. Dopiero nabyte, rzec wypada: sku-
mulowane doświadczenie, daje możliwość samodzielnego poznania, czym jest 
relacja usługowa13.

2. Indywidualizm etyczny. Można powierzenie wykonania usługi postrzegać jako 
uzewnętrznienie aktu woli będącego potwierdzeniem, iż obdarzyłem kogoś kre-
dytem zaufania. Ale dla obdarowanego zaufaniem skutkuje to zobowiązaniem się, 
by nie zawieść pokładanego w nim zaufania. Pojawiające się poczucie elementar-
nej uczciwości – to już kwestia wrażliwości moralnej, a jej podstaw i siły perswa-
zyjnej nie udaje się wyprowadzić z czysto racjonalnych podstaw. Między kodek-
sami etyki a indywidualnym przekonaniem (sprawiając komuś zawód, oszukując, 
czyniąc zło, sam staję się złym człowiekiem) oraz przeświadczeniem (o prymacie 
etyki nad ontologią) pojawia się coraz większy rozziew. Wraz z identyfikowaniem 
owej luki pojawia się pytanie, czy przypadkiem powodem jej powstania nie jest 
słabnąca przydatność etycznego deontologizmu, częściowo kompensowana tylko 
propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu14.

3. Kompetencje usługodawcy. Sięgając po to popularne określenie, można dowieść, 
jak wyeksponowanie powierniczego wymiaru usługowego świadczenia wpływa 
na samozrozumienie funkcji/roli usługodawcy. Okazuje się bowiem, że poza oczy-
wistymi kompetencjami usługodawcy-przedsiębiorcy (systematyzując, wyróżnić 

13  „Niedoświadczony jedynie się uczy, ale nie poznaje” to myśl sformułowana przez L. Flecka (przy-
pomnianego przez W. Sady), lwowskiego lekarza mikrobiologa, jednocześnie autora prekursorskiej pracy 
z metodologii badań naukowych, która NB zainspirowała Th. Kuhna (Sady, 2000, s. 123).

14  O wzroście zainteresowania społeczną odpowiedzialnością biznesu (ściśle biorąc będącą CSR) do-
bitnie świadczy liczba pojawiających się publikacji na ten temat. Sygnalizowany tu rozziew powiększa się 
choćby z tego powodu, iż odpowiedzialność biznesu zaczyna odnosić  się przede wszystkim do ekologii.
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tu można kompetencje: realizacyjno-wykonawcze, handlowe, marketingowe, 
kierownicze) uwzględnić należałoby ponadto umiejętność systematycznego prze-
prowadzania samooceny. Powinna być ona prowadzana nie tylko w znaczeniu 
kariery, sukcesu czy powodzenia w biznesie, lecz także w wymiarze bardziej 
podstawowym (Ja jako ego), sięgając głębi kształtowania się Jaźni. A ten ostatni 
poziom odsłania się wraz z autorefleksją podążającą za pytaniem: czy i na ile 
spełniam się jako usługodawca? Prowadzona w trybie interrogatywnym autore-
fleksja pozwala sformułować odpowiedź, czy aktywność zawodowa polegająca 
na wykonywaniu usług jest zgodna z obranym celem życiowym. Następnie, już 
w wymiarze analizy samorozwoju, podejmowana może być kwestia, w jaki sposób 
doświadczenie udziału w spotkaniu z usługobiorcą oraz realizacja powierzonej 
przez niego usługi stymuluje usługodawcę do odpowiedzialnych działań, zachęca 
do doskonalenia obsługi i tym samym do samorozwoju.

Powiernictwo na poziomie organizacji usługowej

Wchodzimy teraz na taki poziom rozważań, na którym pojawia się organizacja usłu-
gowa15, a wraz z nią odsłania się inny zakres przedmiotowy powiernictwa. W tym frag-
mencie zamierzmy skupić się na dwóch zasadniczych kwestiach. Pierwszą można by 
określić jako: „powierzyć w zarząd, powierzyć komuś zarządzanie organizacją usługo-
wą”; ta druga odnosi się do zarządzania rozumianego jako usługa. Jeżeli chodzi o pojęcie 
powierzenia w zarząd, można zauważyć pewną dwuznaczność: pojęcie to może być rozu-
miane w sposób prawny (wtedy nawiązujemy do konstrukcji zarządu powierniczego) lub 
też menedżerski. Zarząd powierniczy polega na wykonywaniu czynności prawnych oraz 
czynności faktycznych przez powiernika, który wobec osób trzecich występuje jako wła-
ściciel rzeczy lub praw powierzonych i w tym zakresie dokonuje czynności we własnym 
imieniu. Jednak powiernik jest również związany więzią obligacyjną z powierzającym 
wynikającą z zawartej umowy o zarząd powierniczy, która zazwyczaj ogranicza powier-
nika co do sposobu wykonywania zarządu powierzonymi prawami lub majątkiem oraz 
zobowiązuje go do powrotnego przeniesienia powierzonych rzeczy lub praw na warun-
kach określonych w umowie o zarząd powierniczy.

Powyższą zależność dobrze ilustruje przykład świadczenia usługi zarządzania przez 
zarządcę nieruchomości na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z właścicielem 
tejże nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali właści-
ciele mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej 

15  Świadomie nie wprowadzamy pojęcia przedsiębiorstwo usługowe, ponieważ świadczenie usług nie 
koniecznie wymaga aż tak sformalizowanej formy organizacyjno-prawnej. Tym samym prowadzony tu 
wywód dotyczy zarówno usług rynkowych, jak i pozarynkowych.
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później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, 
a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Celem po-
wierzenia zarządu jest jak najbardziej efektywne zarządzanie nieruchomością wspólną. 
W takim przypadku zarządca świadczy na rzecz wspólnoty usługi zarządzania np.: po-
dejmuje decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej w zakresie określonym w umowie 
o zarządzanie, uchwały wspólnoty, przepisy ustawy o własności lokali a także inne 
obowiązujące akty prawne. Wybór zarządu powierzonego zwalnia poszczególnych wła-
ścicieli z odpowiedzialności za czynności zarządcy, ale ogranicza tez ich bezpośredni 
wpływ na podejmowane decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości. 
Podkreślić należy jednak, że w opisanej sytuacji beneficjentami powierzania w zarząd 
stają się członkowie wspólnoty mieszkaniowej.

Zarządzanie jako usługa

W uzupełnieniu tego, o czym była mowa w poprzednim fragmencie, podkreślić 
należy, że powierzone komuś zarządzanie firmą może być traktowane jako działal-
ność usługowa tylko pod warunkiem odwołania się do „klasycznie” rozumianej usługi.  
Z powodu nagminnego posługiwania się określeniami w rodzaju: klient wewnętrzny, pra-
cownik jako klient czy wręcz beneficjent zanika tym samym to, co dawniej traktowane 
było jako usługowa differentia specifica. A było nią uznanie za oczywiste, że usługa jest 
„towarem”, który się kupuje, a więc pochodzi z zewnątrz; nabywa się ją dlatego, ponie-
waż została wytworzona przez zewnętrznego usługodawcę. Jeśli więc teraz przyjmuje 
się, że wewnątrz organizacji/przedsiębiorstwa poszczególne wydziały/komórki/stanowi-
ska świadczą sobie usługi nawzajem, to bez względu na to, jaka będzie forma zatrudnie-
nia kierownika, powierzone mu zarządzanie organizacją będzie traktowane jako usługa. 
W opozycji do opisywanego procesu dewaluacji i rozmycia znaczenia usług zasadne jest 
nawiązanie do „klasycznego” ujmowania usługi. Ponieważ pozwala ono wydzielić takie 
dwa przypadki, kiedy zarządzanie można rzeczywiście uznać za usługę jako taką. A więc 
po pierwsze, taka sytuacja występuje wówczas, kiedy pozyskanemu z konkursu mene-
dżerowi powierza się zarządzania organizacją; po drugie, usługa zarządzania występuje 
zwłaszcza wtedy, kiedy od wyspecjalizowanej firmy wypożycza się (bierze w najem lub 
leasing) pracownika, któremu następnie powierza się realizację funkcji zarządczej.

Powiernictwo – wymiar sektoralny

Wprowadzana na koniec perspektywa sektoralna stanowić ma zwieńczenie prowa-
dzonych tu analiz. Wykraczają one nie tylko poza kontekst prawny (łącznie z filozofią 
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prawa), lecz i ściśle ekonomiczny (łącznie z teorią wzrostu gospodarczego), odsłaniając 
szerszy wymiar, który należałoby określić mianem polityki społeczno-gospodarczej. 
Pojawiające się raz jeszcze powiernictwo nabiera bodaj najbardziej ogólnego znacze-
nia, wyrażającego się w sformułowaniu: „powierzyć sektorowi usług przyszły rozwój 
kulturowo-cywilizacyjny kraju”. Świadomie używamy tu takiej, a nie innej kolejności, 
podwójnych i bliskoznacznych określeń. Rzeczywiście chodzi o wybór takiej trajektorii 
rozwoju społecznego, który dokonuje się przede wszystkim poprzez ekspansję sektora 
usług, a ściślej – jego branż kreacyjnych. Można taki scenariusz makrospołecznego 
rozwoju uznać za alternatywny w stosunku do planów reindustrializacji, nie mówiąc już 
odwołaniu do forsownej industrializacji, realizowanej zresztą z wielkim powodzeniem 
w PRL-u16. Powierzenie przyszłego rozwoju Polski sektorom usługowym nie może być 
wyłącznie deklaracją polityczną czy ideową. Wiele warunków musi zostać spełnionych, 
a pierwszy to utrwalenie – poczynając od decydentów – przekonania, że kultura jest 
najważniejsza17.

Podsumowanie

W tworzeniu każdej teorii oczywistym warunkiem powodzenia jest zestaw klu-
czowych, klarownie zdefiniowanych pojęć, adekwatnych do opisywanego przedmiotu. 
Teoretycy najchętniej sięgają po terminy zapewniające efektowne generalizacje, o czym 
wie każdy badacz. Ale okazuje się, że poza wspomnianym warunkiem zgodności czy 
kompatybilności niektóre pojęcia mają jeszcze jedną unikatową cechę. Odkrywamy ją, 
analizując, eksplikując i stosując słowo „powiernictwo”. Okazało się bowiem, że wskazu-
jąc na swoistą właściwość usługi, fundującą relację usługową, powiernictwo nie prowadzi 
nas w stronę abstrahowania czy błyskotliwych generalizacji. Wprost przeciwnie, pozwala 
zachować i wyeksponować pewną istotną cechę usługi. Ponadto sprawia, że wprowadzo-
na dzięki niemu dystynkcja nie dzieli, nie różnicuje, lecz łączy wiele odrębnych perspek-
tyw poznawczych. Odsłania tym samym swoją wyjątkową przydatność w konstruowaniu 
podstaw interdyscyplinarnej teorii usług. I to chcieliśmy dowieść.
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Abstrakt

Powiernictwo jest jedną z najstarszych koncepcji prawniczych. Zasadniczym celem artykułu było wykazanie,  
że pojęcie powiernictwa, ze względu na jego wieloznaczność, może mieć zastosowanie nie tylko w naukach o prawie, 
ale również i w ekonomii, a przede wszystkim może stać się niezwykle przydatnym łącznikiem w konstruowaniu podstaw 
interdyscyplinarnej teorii usług. Przeprowadzony wywód teoretyczny pozwala stwierdzić, że przyjęcie różnych per-
spektyw poznawczych umożliwia odsłonienie nowych treści znaczeniowych usług, dzięki którym pojawia się szansa 
na wyjście z impasu poznawczego.

The Trust – Interdisciplinary Contribution to New Theory of Services

The trust is one of the oldest legal concepts, but it has also played an important role in achieving various social 
and economic goals. The purpose of this paper is to prove that trust, as an institute of great elasticity and generality,  
may as well provide substantial benefits in the economy, particularly for building interdisciplinary theory of services.
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Wprowadzenie

Dynamicznie zmieniające się warunki pracy z powodu m.in. globalizacji i uelastycz-
nienia rozwiązań kodeksowych przyczyniają się do wzrostu niepewności osób aktualnie 
zatrudnionych. Można zaobserwować stopniowe wykształcanie się nowej grupy społecz-
nej, tzw. prekariatu, której przedstawiciele funkcjonują w nieustannym poczuciu zagro-
żenia utratą pracy, niebezpieczeństwie trwałego wykluczenia społecznego i niemożności 
awansu społecznego. Grupę tę tworzą osoby wykonujące pracę na stanowiskach, których 
tworzenie i destrukcja podatne są na wahania cykliczne, a okresy zatrudnienia przepla-
tane są okresami bezrobocia lub bierności zawodowej. Wskutek tego osoby te zagrożone 
są wpadnięciem w „pułapkę prekarności”, którą Guy Standing określa jako „sytuacje, 
w których podejmowanie niskopłatnej pracy może w przyszłości doprowadzić do obniże-
nia późniejszego dochodu” (Standing, 2015, s. 33). Szczególnie zagrożone tym zjawiskiem 
są: kobiety łączące aktywność zawodową z obowiązkami rodzinnymi, młodzi pracowni-
cy rozgoryczeni brakiem perspektyw stabilnych warunków zatrudnienia, osoby starsze,  
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mniejszości etniczne i rasowe, więźniowie mający problem ze znalezieniem zatrudnienia 
po odbyciu wyroku, osoby niepełnosprawne oraz migranci (Standing, 2014).

Ograniczeniu zagrożenia „pułapką prekarności” może służyć wprowadzenie instru-
mentu redystrybucyjnego w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) 
lub negatywnego podatku dochodowego (NIT). Celem artykułu jest ocena zasadności 
wprowadzenia każdej z tych koncepcji z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii 
(ASE), która zajmuje krytyczne stanowisko względem zinstytucjonalizowanych form 
redystrybucji.

Bezwarunkowy dochód podstawowy i negatywny podatek dochodowy

Ułatwieniem funkcjonowania prekariatu w zmieniających się warunkach rynku 
pracy miałoby być wprowadzenie BDP, który przysługiwałby każdej osobie, niezależnie 
od jej zamożności, stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej (van Parijs, 2004). Świadcze-
nie to miałoby zastąpić wszystkie dotychczasowe transfery i zapewnić beneficjentom 
kwotę „wystarczającą do przeżycia, jednak nie do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa”. 
Miałaby ona pozwolić „na pokrycie podstawowych potrzeb materialnych, ułatwiając 
dążenie do osiągania innych życiowych celów” (Standing, 2015, s. 323), zatem może być 
interpretowana w kategoriach minimum egzystencji. BDP wypłacany byłby regularnie 
w formie gotówkowej, a jego finansowanie miałoby pochodzić m.in. z opodatkowania do-
chodów z pracy i kapitału, przy czym osoby uzyskujące wyższe dochody miałyby płacić 
wyższą krańcową stawkę podatkową. Kwota BDP składałaby się z trzech komponentów: 
kwoty bazowej gwarantującej zaspokojenie podstawowych potrzeb (powiązanej ze zmia-
nami w PKB per capita), ekonomicznego grantu stabilizującego (rosnącego w trakcie 
recesji i malejącego w fazie ożywienia) oraz dodatku specjalnego (dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością).

Alternatywną koncepcją jest mechanizm NIT zaproponowany przez Miltona Fried-
mana. Narzędzie to miałoby zastąpić wszystkie dotychczas funkcjonujące świadczenia 
jednym transferem. Programem objęci byliby mężczyźni, kobiety i dzieci niezależnie od 
statusu majątkowego. Na początku roku podatkowego rodzina otrzymywałaby zaliczkę na 
podatek dochodowy, która to kwota miałaby wystarczyć na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb. Osoby nieuzyskujące żadnych dochodów otrzymywałyby tę kwotę w gotówce, 
zaś osoby uzyskujące dochód przekraczający pewien pułap płaciłyby od niego podatek.

Przykładowo zatem, jeśli przyjąć dla uproszczenia krańcową stawkę podatkową na 
poziomie 50%, zaś poziom zaliczki na podatek dochodowy na poziomie 10 tys., to osoby, 
których zarobki mieściłyby się w przedziale 10–20 tys., otrzymywałyby transfer netto 
w wysokości połowy różnicy pomiędzy wartością graniczną (20 tys.) a kwotą uzyskiwa-
nych zarobków (przekraczającą 10 tys.). Osoba nieosiągająca żadnych zarobków uzyski-
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wałaby transfer w wysokości 10 tys. Z kolei osoby zarabiające powyżej 20 tys. rocznie 
płaciłyby podatek w wysokości 50% kwoty nadwyżkowej.

Problematyczne jest jednak określenie kwoty bazowej NIT. Zdaniem Friedmana, aby 
zaktywizować ludzi, wypłacane kwoty musiałyby być poniżej minimum egzystencji, co 
stoi w opozycji do kwoty BDP. Jeśli przekraczałyby go, najprawdopodobniej oddziały-
wałoby to negatywnie na bodźce do pracy. Friedman zauważa, że „wysokość tego mini-
malnego progu byłaby uzależniona od bieżących możliwości finansowych danego spo-
łeczeństwa” (Friedman, 2008, s. 356). Nie wyklucza przy tym wprowadzenia progresji 
podatkowej dla dochodów przekraczających graniczny poziom. Atutami NIT są prostota 
jego kalkulacji i niskie koszty administracyjne, a przez to zwiększenie egzekwowalności 
ściągania podatku dochodowego.

Argumenty krytyczne wobec bezwarunkowego dochodu podstawowego 
i negatywnego podatku dochodowego

Jeśli źródłem finansowania konsumpcji beneficjentów miałyby być podatki docho-
dowe1, należy przyjrzeć się ich oddziaływaniu na bodźce.

Podatnik, ponosząc ciężar podatku, obniża poziom dochodu, którym dysponuje. 
Z perspektywy alokacji czasu pomiędzy pracą zarobkową (najemną lub własną działal-
nością gospodarczą, tj. przedsiębiorczością) a czasem wolnym dochód z pracy staje się 
relatywnie droższy (wymagający większego wysiłku), a czas wolny względnie tańszy. 
Skłania to podatnika do ograniczenia podaży pracy, ponieważ im więcej pracuje i im 
wyższy dochód osiąga, tym większą karę ponosi. Wprowadzenie narzędzia w postaci 
BDP lub NIT prowadzić będzie – szczególnie w grupach mniej zamożnych – do ograni-
czenia podaży pracy, ponieważ praca i osiąganie wysokich dochodów stają się względnie 
mniej opłacalne niż osiąganie niskich dochodów subsydiowanych transferem. Spadek 
dochodu pieniężnego podatników wpłynie na wzrost stopy preferencji czasowej2, po-
nieważ podatki oddziaływać będą bodźcowo na przesunięcia w strukturze wydatków. 
Zapobiegliwość stanie się mniej pożądana niż konsumpcja.

Nie jest prawdą twierdzenie, iżby wyłącznie akumulacja kapitału i czerpanie zysków 
z ryzykownych przedsięwzięć prowadziły do rozwarstwienia dochodów mierzonego po-
ziomem dochodu rozporządzalnego na osobę w rodzinie. Wpływ na nie mają również 
zmiany demograficzne (czynnik przez Standinga pomijany). Dochód rozporządzalny jest 
wyższy w rodzinach zamożniejszych, co wynika m.in. z faktu, że są to rodziny mające 

1  W przypadku BDP podatki miałyby być progresywne; dla NIT progresja stanowi jedynie jeden z wa-
riantów uzupełniających podstawową koncepcję.

2  Relacja między poziomem konsumpcji a oszczędności (wydatków inwestycyjnych).
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mało dzieci. Z kolei rodziny biedniejsze odznaczają się przeciętnie wyższą płodnością, 
co powoduje ich dalsze ubożenie i pogłębienie różnic dochodowych. Wprowadzenie BDP 
lub NIT spowoduje nabycie przez pewną część populacji (mniejszość) uprawnień do życia 
na koszt innych, co musi w konsekwencji doprowadzić do wzrostu liczebnego populacji 
beneficjentów. Jeśli bowiem ich problemem jest niski dochód per capita, remedium słu-
żącym poprawie sytuacji materialnej gospodarstwa domowego może być większa liczba 
dzieci. Wzrost populacji beneficjentów wymusi konieczność poszerzenia bazy podatko-
wej lub zwiększenia wymiaru opodatkowania, zniechęcając w jeszcze większym stopniu 
bogatszych podatników do przedsiębiorczości i zapobiegliwości. Jeśli więc przyjąć, że 
przedsięwzięcia bardziej ryzykowne opodatkowywane są bardziej niż każda inna działal-
ność, zapewne nikt by się ich nie podejmował, ponieważ wysiłek i poniesione ryzyko nie 
byłyby w adekwatnym stopniu rekompensowane wskutek destruktywnego oddziaływa-
nia podatków3 (de Jouvenel, 2011; Rothbard, 2009). BDP, określany przez Standinga jako 
„dywidenda społeczna”, staje się karą za bycie bogatym, z czego wynika, że finansowanie 
tego transferu stanowiłoby podatek od bieżącej i od przeszłej zapobiegliwości.

Zarówno BDP, jak i NIT mają w zamyśle zmniejszyć skalę nierówności dochodo-
wych w gospodarce. Zapomina się jednak, że redystrybucji środków pieniężnych towa-
rzyszy redystrybucja bezpieczeństwa. Państwo, które sankcjonuje ten proceder, uprzywi-
lejowuje zatem jednych (mniej zapobiegliwych, mniej aktywnych) kosztem bogatszych 
podatników. „Wydajniejsi stają się zniewoleni przez państwo, a mniej wydajni wyniesieni 
na moralny piedestał” (Rothbard, 2009, s. 305). Warto zauważyć, że bezpieczeństwo 
w systemie BDP nie jest wynikiem indywidualnej zapobiegliwości (a takowe było wyni-
kiem ludzkiego działania przez wieki), lecz ma być zagwarantowane wszystkim. Trudno 
znaleźć jakikolwiek argument przemawiający za usankcjonowaniem (a w zasadzie redy-
strybucją) bezpieczeństwa pomiędzy podmiotami. Zwolniłoby to je z podejmowania pro-
duktywnego działania powodowanego niepewnością i koniecznością adaptacji do zmian 
rynkowych, dzięki czemu mogą oni w większym stopniu zaspokajać swoje potrzeby.

Kolejna wątpliwość dotyczy oddziaływania BDP i NIT na szanse znalezienia pracy 
przez bezrobotnych. Na możliwość zatrudnienia bezrobotnego oprócz warunków rynko-
wych i uelastycznienia stosunków pracy wpływ ma także postawa bezrobotnych – nie-
możność znalezienia zatrudnienia wynika najczęściej z braku adekwatnych kwalifikacji. 
Na wolnym rynku pracy osoby mające trudność z jej znalezieniem musiałyby zmienić 
swoje kwalifikacje, wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania albo obniżyć stawkę 
oczekiwanego wynagrodzenia. Pierwotne przyczyny bezrobocia leżą zatem głównie po 

3  Warto zauważyć, że podejmowanie działalności inwestycyjnej jest ograniczeniem bieżącej konsump-
cji. Nie jest przy tym istotne, czy ma ono służyć zwiększeniu indywidualnej konsumpcji (poziomu życia, 
stopnia zaspokojenia potrzeb) w przyszłości, czy też celem jest przekazanie potomnym majątku. Oba spro-
wadzają się wprawdzie do działania motywowanego czystym egoizmem, choć jego dodatnie skutki widocz-
ne są w przyszłości i oddziałują na dobrobyt całego społeczeństwa.
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podażowej stronie rynku pracy, tj. w demotywującym charakterze systemu zasiłków dla 
bezrobotnych i dysponowaniu kwalifikacjami, na które nie ma popytu ze strony praco-
dawców. Pod tym względem BDP zamiast stymulować prekariuszy działa identycznie 
jak zasiłek dla bezrobotnych – osłabiając bodźce do podejmowania pracy, zniechęca do 
zmiany swojej sytuacji. Mniej zniechęcająco zdaje się działać NIT, który stymuluje do 
osiągania wyższych dochodów, a więc do podejmowania pracy. Generowane przez NIT 
lub BDP osłabienie bodźców do pracy może z kolei wepchnąć beneficjentów w pułapkę 
ubóstwa. Należy przy tym oczekiwać, że wyższym kwotom transferu towarzyszyć będą 
silniejsze negatywnie bodźce do ograniczenia podaży pracy.

Ostatnie zastrzeżenie dotyczy pobudek wprowadzenia transferów skierowanych 
do potrzebujących (niezależnie od ich formy). Jeśli zła sytuacja materialna mniejszości 
ma być warunkiem wprowadzenia przez ustawodawców zinstytucjonalizowanego (po-
wszechnego) mechanizmu redystrybucji dochodów, warto zastanowić się, czy przesłanka 
ta znajduje uzasadnienie na gruncie efektywności. W przeszłości przez wieki z powo-
dzeniem funkcjonowały dobrowolne (prywatne) instytucje opiekuńcze (redystrybucja 
dobrowolna). Jak zauważa Mises (2011, s. 708): „dopiero w warunkach społeczeństwa 
opartego całkowicie na więziach o charakterze umów pojawił się pomysł, by ubogiemu 
przyznać uprawnienie, tytuł do środków utrzymania, którego mógł dochodzić na drodze 
sądowej od społeczeństwa”. Wnosić z tego należy, iż problem ubóstwa stał się problemem 
społecznym dopiero w drugiej połowie XIX w. w Rzeszy Niemieckiej. Wprowadzenie 
wówczas pierwszego systemu ubezpieczeń społecznych doprowadziło do osłabienia natu-
ralnych mechanizmów człowieka warunkujących jego przetrwanie i rozwój, które wcze-
śniej sprowadzały się do unikania wypadków i chorób oraz dbania o własny stan zdrowia. 
Zasadność interwencji państwa w sferze ubezpieczeń społecznych oznacza, że zasadne 
jest również ratowanie przez państwo upadających prywatnych przedsiębiorstw. Jeśli 
bowiem otwieramy nad wszystkimi parasol ochronny w postaci ubezpieczeń społecznych 
(choć tylko część populacji ze względu na niskie dochody naprawdę tego potrzebuje), 
powinna również istnieć sieć bezpieczeństwa dla prywatnych przedsiębiorców, którzy 
wystawieni są na podobne (jeśli nie większe) ryzyko. Nikt tego niedorzecznego postulatu 
nie rozważa, co kwestionuje tym samym istotę powszechnego systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, jak i redystrybucji dochodów. Pomoc osobom znajdującym się w potrzebie jest 
wprawdzie uzasadniona, jednak nie można stosować do tego „metod, które zagrażałyby 
społeczeństwu i osłabiały produktywność ludzkiego wysiłku” (Mises, 2011, s. 708), a za 
takowe postrzegać należy wszelkie próby podatkowego (przymusowego) finansowania 
konsumpcji wybranych grup społecznych. Historia pokazała, że istnienie grup społecz-
nych potrzebujących wsparcia doprowadziło do wykształcenia się prywatnych instytucji 
świadczących im pomoc. Nie ma zatem przesłanki uzasadniającej konieczność zinstytu-
cjonalizowania działalności opiekuńczej w celu pomocy osobom najuboższym, a z taką 
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– po wprowadzeniu mechanizmów redystrybucji typu NIT i BDP (w szczególności zaś 
tego drugiego) – mielibyśmy do czynienia4.

Ocena NIT jest tylko pozornie ułatwiona przez dostępność wyników empirycznych. 
Eksperymenty z przełomu lat 60. i 70. XX w. przyniosły niejednoznaczne rezultaty. 
Przykładowo Burtless i Hausman (1979) wskazali, że wprowadzenie NIT oddziałuje na 
podaż pracy w obrębie gospodarstwa domowego, powodując nieznaczną jej redukcję 
w przypadku kobiet. Podobne rezultaty uzyskali Hausman i Wise (1979), Moffitt (2003), 
Acs i Toder (2006).

Levine i in. (1975) zidentyfikowali pozapłacowe efekty NIT w USA. Jego wprowa-
dzenie pozwoliło niektórym poszukującym pracy (lub chcącym ją zmienić) na znalezie-
nie lepiej płatnego zatrudnienia. Mechanizm NIT stworzył zatem możliwość aktywne-
go poszukiwania pracy. Autorzy zidentyfikowali wystąpienie głównie pozapłacowych 
efektów zewnętrznych, mianowicie ograniczenia skali porzucania nauki przez młodzież 
przed jej formalnym ukończeniem (New Jersey), zachęcenia osób dorosłych do konty-
nuowania edukacji, którą wcześniej porzucili (Minnesota, regiony Seattle i Denver). Co 
więcej, dzięki zapewnieniu stabilności dochodów zaktywizowane zostały kobiety będące 
ofiarami przemocy domowej. Ponadto zmniejszeniu uległa liczba zwolnień chorobowych 
(a zatem obniżone zostały koszty opieki zdrowotnej), uczniowie z grup problemowych 
(głównie Afroamerykanie) uzyskiwali lepsze wyniki w szkole (które z kolei rzutowały na 
zmniejszenie przestępczości), zwiększeniu uległ poziom kapitału ludzkiego beneficjen-
tów. Choć większość badań miała charakter eksperymentalny i zawężony do ograniczo-
nego terytorium, wskazując negatywne oddziaływanie na podaż pracy kobiet, we wszyst-
kich podkreślano pozamaterialne korzyści, mające głównie długookresowy charakter.

W przypadku BDP nie dysponujemy pracami empirycznymi prezentującymi mie-
rzalne efekty. Pilotażowo program BDP wprowadzono w ograniczonym zakresie w:

 – Brazylii – od 2004 r. – w Santo Antônio do Pinhal, mikroregionie o specyficz-
nym klimacie; 6% wpływów podatkowych gminy pozwalało na skromną wypłatę 
wszystkim osobom mieszkającym na jej terenie przez okres co najmniej 5 lat,

 – Namibii – 2008–2009 – w Omitara i Otjivero; każdemu mieszkańcowi poniżej  
60. r.ż. wypłacano ok. 100 dolarów namibijskich miesięcznie; BDP finansowany 
był głównie ze środków niemieckich (rządu federalnego, kościoła protestanckie-
go i in. towarzystw); zaobserwowano głównie skutki pozapłacowe (jak w USA 
w przypadku NIT) oraz wzrost imigracji do tych miejscowości,

4  Osobną kwestią jest to, że wymuszona dobroczynność (w postaci narzędzi redystrybucyjnych) stanowi 
faktyczne obciążenie dla prowadzonych działań produkcyjnych, zaś dobrowolna ma odmienny charakter, 
tj. stanowi bodziec do podejmowania działań przedsiębiorczych, większego zaspokajania potrzeb własnych 
oraz osób wymagających wsparcia.
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 – Izraelu – od 2012 r. (pierwszy kraj, który na całym swoim terytorium wprowadził 
BDP wypłacany wszystkim mieszkańcom; wcześniej program ograniczony był do 
wybranych regionów),

 – prace studialne prowadzone są we Francji (Akwitania),
 – w Szwajcarii w 2016 r. odbędzie się referendum w sprawie wprowadzenia BDP, 

jednak ze względu na wysokie koszty fiskalne tego rozwiązania należy oczekiwać 
odrzucenia propozycji,

 – w drugiej połowie 2016 r. program zbliżony do BDP wprowadzi Finlandia (jednak 
możliwe będzie łączenie BDP w wysokości 800 EUR z niektórymi innymi świad-
czeniami).

Podsumowanie

Przedstawiane w niniejszym artykule koncepcje BDP i NIT pozornie wydają się 
identyczne. Jeśli wziąć pod uwagę mierzalne efekty, można skłonić się ku wyborowi 
negatywnego podatku dochodowego jako narzędzia poprawy położenia osób najmniej 
zarabiających. Jednak z punktu widzenia argumentacji charakteryzującej podejście au-
striackie oba narzędzia zawierają pewne wady, a problem redystrybucji może zostać 
rozwiązany wyłącznie dzięki działaniu sił rynkowych.

Potwierdza to eksperyment naturalny prowadzony od 2008 r. w Brazylii (Quantiga  
Velho). BDP finansowany jest tam ze środków dobrowolnych (donacji wpłacanych z całego 
świata). Mieszkańcy miejscowości otrzymywali ok. 30 reali miesięcznie (co w 2013 r. stano-
wiło 4,4% wynagrodzenia minimalnego). Planowane jest powołanie banku społecznego (na 
zasadach banku inwestycyjnego), który zasilany byłby dobrowolnymi donacjami od osób 
prywatnych, zaś wypracowane zyski miałby stanowić źródło finansowania BDP. Przykład 
ten pokazuje, że możliwa jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia bez konieczności 
instytucjonalizowania (przymusu) redystrybucji. Eksperyment ten, choć odosobniony, po-
twierdza możliwość czysto rynkowego wsparcia (redystrybucja dobrowolna) osób najbar-
dziej potrzebujących, tak jak miało to miejsce przez stulecia aż do drugiej połowy XIX w.,  
kiedy wprowadzono pierwsze powszechne zinstytucjonalizowane formy redystrybucji.

Ponadto należy przypuszczać, że fiskalny koszt wprowadzenia BDP byłby większy 
niż NIT5. Zwraca na to uwagę Friedman, mówiąc o odpowiednio niskiej kwocie transferu 
netto, która miałaby motywować do osiągania wyższych dochodów. Możliwe do wystą-
pienia załamanie finansów publicznych po wprowadzeniu BDP miałoby co najmniej trzy 
przyczyny:

5  Harvey (2006) oszacował, że w USA wprowadzenie NIT blisko dwukrotnie tańsze, niż przyjęcie BDP.
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 – arbitralne ustalanie kwoty BDP (pokrycie „podstawowych potrzeb”) i podatność 
tego mechanizmu na działalność grup nacisku (beneficjentów programu) optują-
cych za jej podwyższaniem,

 – wysoka kwota oddziaływałaby na zwiększenie płodności beneficjentów, dopro-
wadzając do liczebnego wzrostu tej populacji, skutkując wzrostem wydatków 
publicznych,

 – musiałoby to doprowadzić do zwiększenia obciążeń fiskalnych nakładanych na 
osoby zarabiające najwięcej, a wskutek tego podejmowania przez nie działań opor-
tunistycznych redukujących wymiar płaconego podatku.

Narzędziem o charakterze bardziej stabilizującym finanse publiczne (a zatem i całą 
gospodarkę) wydaje się NIT, ponieważ tworzy przejrzyste reguły obowiązujące wszyst-
kich podatników (lub szerzej: populację w wieku produkcyjnym – działa zatem selek-
tywnie), podczas gdy BDP oddziałuje na całą populację (choć nie wszyscy tego wsparcia 
wymagają). Ponadto BDP może wpływać negatywnie na wielkość podaży pracy w go-
spodarce, a koszty finansowania przerzucone w istocie na podatników względnie lepiej 
sytuowanych mogą zniechęcać ich do podejmowania produktywnych przedsięwzięć. 
Z uwagi na przedstawione w artykule argumenty mniej szkodliwym instrumentem re-
dystrybucyjnym zdaje się zatem NIT.
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Abstrakt

Celem tekstu jest próba oceny z punktu widzenia austriackiej szkoły ekonomii alternatywnych narzędzi redystry-
bucyjnych potencjalnie służących rozwiązaniu problemu „pułapki prekarności”, tj. bezwarunkowego dochodu podsta-
wowego (BDP), którego wprowadzenie postuluje prekariat, oraz negatywnego podatku dochodowego (NIT), za którym 
optuje szkoła monetarystyczna. W artykule przedstawiono argumenty krytyczne wobec obu proponowanych narzędzi 
oraz dokonano oceny ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki z punktu widzenia spontanicznego ładu rynkowego. 
Z punktu widzenia austriackiej szkoły ekonomii instrumentem redystrybucyjnym o mniej szkodliwym charakterze wydaje 
się NIT.

Basic Income Guarantee (BIG) and the Negative Income Tax (NIT)  
– alternative methods of eliminiating the “precarity trap”

The aim of the article is to assess, from the Austrian School of Economics’ point of view, alternative tools for 
eliminating the “precarity trap”, i.e. the Basic Income Guarantee (required by the precariat) and the Negative Income 
Tax (recommended by monetarists). Critical argumentation concerning both tools and their impact on the spontaneous 
market order are presented in the article. Austrian School of Economics, although reluctant to introduce all institutiona-
lized tools of redistribution, seems to support subtly the Negative Income Tax.
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Wprowadzenie

Kreowanie wiedzy w gospodarce odbywa się przede wszystkim poprzez działalność 
badawczą i rozwojową. Interesującą kwestią jest to, jak kraje Unii Europejskiej zróżni-
cowane są pod względem skali prowadzonych przez siebie prac badawczo-rozwojowych. 
Bezwzględna (inaczej – absolutna) wartość wydatków na badania i rozwój nie może 
jednak stanowić podstawy porównań między krajami, trudno bowiem byłoby ocenić, czy 
wielkość ta jest duża czy mała. Stąd wszelkich porównań należy dokonywać wyłącznie 
na podstawie wartości względnych (inaczej – stosunkowych). Można więc przykładowo 
odnieść wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową danego kraju do liczby 
jego mieszkańców, budując w ten sposób iloraz będący pożądaną tutaj wielkością stosun-
kową. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu poszczególnych czynników na 
zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem wielkości wydatków na badania 
i rozwój w przeliczeniu na mieszkańca. W pracy przeanalizowano dwa czynniki kształ-
tujące wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową na osobę, a mianowicie 
produkt krajowy brutto per capita (tj. czynnik mierzący zamożność danego kraju) oraz 
udział wydatków na B+R w PKB (tj. czynnik obrazujący znaczenie badań i rozwoju 
w gospodarce rozpatrywanego kraju). Średnie wyniki otrzymane dla całej Unii porów-
nano z uzyskanymi dla każdego z przebadanych państw i na tej podstawie wyciągnięto 
wnioski końcowe.
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Różnica między wartością rozpatrywanego miernika dla danego kraju a wartością 
tego miernika dla Unii Europejskiej (UE) nazwana zostanie na potrzeby niniejszego 
opracowania odchyleniem. Odchylenie to może być dodatnie albo ujemne. Toteż gdy 
mowa będzie o odchyleniu, należy przez to rozumieć dodatnie lub ujemne odchylenie 
od średniej unijnej.

Skoro zamożność danego kraju oraz znaczenie przypisywane w nim badaniom 
i rozwojowi zostały przyjęte jako te zmienne, które rzutują na wartość wydatków na 
B+R per capita, ważne wydaje się określenie – dla każdej z rozpatrywanych gospodarek 
wspólnotowych – wpływu odchyleń tych dwóch czynników na odchylenie realizowa-
nych wydatków na B+R na mieszkańca. W tym celu należałoby przeprowadzić tzw. 
analizę przyczynową, pozwalającą na zbadanie struktury odchylenia wydatków na B+R 
na mieszkańca dla poszczególnych państw.

Zastosowana metodyka

W analizie przyczynowej celem badania jest ustalenie, jak poszczególne czynniki 
wpływają na daną zmienną ekonomiczną, tj. jaki jest kierunek i stopień ich oddziaływa-
nia. Analiza przyczynowa pozwala zatem odpowiedzieć na pytanie, czy dany czynnik 
powoduje zwiększenie czy zmniejszenie badanej zmiennej, a także określić, jaka jest 
wielkość wpływu tego czynnika (Gabrusewicz, 2007, s. 55).

Do analizy przyczynowej wykorzystana zostanie metoda logarytmiczna (Gołębiow-
ski, Tłaczała, 2009, s. 111). Realizacja tej metody obejmie następujące kroki obliczeniowe 
(Nahotko, 1998, s. 235):

1. Zbudowanie równości wskaźnikowej (czyli przedstawienie wskaźnika obliczone-
go dla badanej zmiennej jako iloczynu wskaźników obliczonych dla zmiennych 
wpływających na zmienną badaną).

2. Zlogarytmowanie obu stron zbudowanej równości wskaźnikowej.
3. Podzielenie obydwu stron otrzymanego równania przez logarytm wskaźnika wy-

znaczonego dla zmiennej badanej.
W celu zbudowania odpowiedniej równości wskaźnikowej przyjęto, że badana  

zmienna α może zostać przedstawiona jako iloczyn czynników β i γ. Wartość zmiennej α  
wyznaczona dla Unii Europejskiej jako całości będzie stanowiła podstawę odniesienia 
i oznaczona zostanie przez αUE. Z kolei wartość tej zmiennej obliczona dla i-tej gospodar-
ki (i = 1, 2, …, 28) oznaczona zostanie przez αi. Zatem wskaźnik α;iw  – skonstruowany 
dla zmiennej α – będzie miał postać 

UEα
α i . Ponieważ iii γβα =  oraz , toteż 

dzieląc iα  przez , otrzymuje się:
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,                                                    (1)

gdzie:
iα , iβ , iγ  − wartości zmiennych α, β i γ dla i-tego kraju,
UEα , ,  − wartości zmiennych α, β i γ dla Unii Europejskiej.

To samo można zapisać inaczej, a mianowicie:

,                                                 (2)

czyli:
γβα ;;; iii www ⋅= ,                                                  (3)

gdzie 
UE

; α
α

α
i

iw = , 
UE

; β
β

β
i

iw = , 
UE

; γ
γ

γ
i

iw = .

Toteż skoro badana zmienna α jest iloczynem zmiennych β i γ wpływających na tę 
zmienną α, to wskaźnik obliczony dla zmiennej α jest iloczynem wskaźników wyzna-
czonych dla poszczególnych czynników: β i γ (Bednarski i in., 1998, s. 52).

Z matematycznego punktu widzenia równanie można obustronnie zlogarytmować 
dowolnym logarytmem, jeśli liczba logarytmowana jest dodatnia (Kaszubowski, 2004, 
s. 37). Wartości wskaźników α;iw , β;iw  oraz γ;iw  są zawsze większe od zera, stąd równa-
nie (3) można obustronnie zlogarytmować (Żwirbla, 2007, s. 34). Oczywiście podstawa 
logarytmu musi być większa od zera i różna od jeden (Matłoka, Wojcieszyn, 2008, s. 59). 
Wybór podstawy logarytmu nie ma jednak żadnego wpływu na wyniki końcowe analizy 
przyczynowej, a jedynie na jej wyniki cząstkowe. W praktyce najczęściej wybieranymi 
logarytmami są logarytm dziesiętny i logarytm naturalny (Grzenkowicz, Kowalczyk, 
Kusak, Podgórski, 2007, s. 45). Do dalszych obliczeń wykorzystany zostanie logarytm 
naturalny.

Logarytmując obustronnie równanie (3), uzyskuje się:

)ln()ln( ;;; γβα iii www ⋅= .                                          (4)

Następnie korzystając z własności logarytmu stanowiącej, iż logarytm z iloczynu 
dwóch liczb jest równy sumie logarytmów z tych liczb (Żwirbla, 2001, s. 60), można 
otrzymać następujące równanie:

)ln()ln()ln( ;;; γβα iii www += .                                    (5)
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Kolejnym etapem jest podzielenie obu stron tego równania przez )ln( ;αiw . W ten 
sposób powstanie wyrażenie:

)ln(
)ln(

)ln(
)ln(

1
;

;

;

;

α

γ

α

β

i

i

i

i

w
w

w
w

+= ,                                             (6)

gdzie:

)ln(
)ln(

;

;

α

β

i

i

w
w

 − wpływ odchylenia czynnika β na odchylenie zmiennej α,

)ln(
)ln(

;

;

α

γ

i

i

w
w

 − wpływ odchylenia czynnika γ na odchylenie zmiennej α.

Następnie obie strony równania (6) można pomnożyć przez wartość odchylenia ob-
liczoną dla zmiennej α. Otrzymuje się wówczas:

,                      (7)

gdzie:

 − odchylenie zmiennej α wywołane zmianą czynnika β;

)ln(
)ln(

)(
;

;
UE

α

γαα
i

i
i w

w
⋅-  − odchylenie zmiennej α wywołane zmianą czynnika γ.

W niniejszym artykule analiza przyczynowa pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki 
jest – w dwudziestu ośmiu krajach Unii Europejskiej – wpływ poszczególnych czynni-
ków na odchylenie wielkości nakładów na B+R na osobę w stosunku do wielkości śred-
niej charakteryzującej całą wspólnotę. W badaniu przyjęto, że zmienna α to nakłady na 
badania i rozwój na mieszkańca, zmienna β − PKB na mieszkańca, a zmienna γ − relacja 
nakładów na B+R do PKB. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z 2013 r., które 
zebrano w tabeli 1.

Tabela 1. Wydatki na badania i rozwój, PKB i liczba ludności w krajach Unii Europejskiej w 2013 r.

Kraj
Nakłady na B+R

(w tys. euro)

PKB

(w mln euro)
Ludność*

Symbole N P L
1 2 3 4

Austria 9 571 282 322 878,3 8 479 375
Belgia 9 545 663 392 699,0 11 182 817
Bułgaria 266 736 41 911,8 7 265 115
Chorwacja 354 684 43 487,1 4 254 475
Cypr 83 829 18 064,6 861 939
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1 2 3 4
Czechy 2 996 666 156 932,6 10 514 272
Dania 7 803 001 255 235,4 5 614 932
Estonia 326 045 19 014,9 1 317 997
Finlandia 6 684 100 203 338,0 5 438 972
Francja 47 480 452 2 116 565,0 65 744 749
Grecja 1 465 670 180 389,0 10 965 211
Hiszpania 13 011 798 1 031 272,0 46 620 045
Holandia 12 743 353 650 857,0 16 804 432
Irlandia 2 756 300 179 447,7 4 598 294
Litwa 332 426 34 962,2 2 957 689
Luksemburg 605 731 46 541,1 543 360
Łotwa 139 766 22 805,2 2 012 647
Malta 64 243 7 650,1 423 374
Niemcy 79 729 508 2 820 820,0 81 394 021
Polska 3 436 284 394 601,7 38 040 196
Portugalia 2 258 471 170 269,3 10 457 295
Rumunia 557 769 144 253,5 19 983 693
Słowacja 610 876 73 835,1 5 413 393
Słowenia 935 006 35 907,5 2 059 953
Szwecja 14 406 172 435 752,1 9 600 379
Węgry 1 415 099 101 273,3 9 893 082
Wielka Brytania 33 998 705 2 042 895,0 64 128 226
Włochy 20 983 100 1 604 477,9 60 233 948
UE (28 krajów) 274 562 735 13 548 136,4 506 803 873

* szacunek na środek roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (http://ec.euroopa.eu/eurostat, 15.03.2016).

Analiza wskaźnika skonstruowanego dla nakładów na B+R per capita

Pierwszym realizowanym zadaniem jest ocena wielkości nakładów na badania 
i rozwój per capita w każdym z 28 rozpatrywanych krajów na tle średniej wartości tego 
miernika w Unii Europejskiej.

Wielkość nakładów na działalność badawczą i rozwojową per capita dla i-tego kraju 
obliczono, postępując zgodnie ze wzorem:

i

i
i L

N
=α ,                                                       (8)

gdzie:
iα  – wartość nakładów na B+R na mieszkańca w i-tym kraju,
iN  – wydatki realizowane na B+R w i-tym kraju,

iL  – liczba mieszkańców i-tego kraju.
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Wskaźnik α;iw  odnoszący się do wartości nakładów na B+R per capita zbudowano, 
dzieląc wartość iα  wyznaczoną dla i-tego kraju przez wartość  obliczoną dla całej 
Unii Europejskiej. Opisane obliczenia przeprowadzono w tabeli 2.

Tabela 2. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową per capita

Kraj
Nakłady na B+R  

per capita  
(w euro na osobę)

Wskaźnik dla 
nakładów na B+R 

per capita
Kraj

Nakłady na B+R  
per capita  

(w euro na osobę)

Wskaźnik dla 
nakładów na B+R  

per capita

Symbole
L
N

=α Czechy 285 0,526

Szwecja 1 501 2,770 Hiszpania 279 0,515
Dania 1 390 2,565 Estonia 247 0,457
Finlandia 1 229 2,268 Portugalia 216 0,399
Austria 1 129 2,084 Malta 152 0,280
Luksemburg 1 115 2,058 Węgry 143 0,264
Niemcy 980 1,808 Grecja 134 0,247
Belgia 854 1,576 Słowacja 113 0,208
Holandia 758 1,400 Litwa 112 0,207
Francja 722 1,333 Cypr 97 0,180
Irlandia 599 1,106 Polska 90 0,167
UE (28 krajów) 542 1,000 Chorwacja 83 0,154
Wielka Brytania 530 0,979 Łotwa 69 0,128
Słowenia 454 0,838 Bułgaria 37 0,068
Włochy 348 0,643 Rumunia 28 0,052

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Wśród wszystkich gospodarek objętych analizą najwyższą wartość wydatków na 
B+R na mieszkańca zarejestrowano w Szwecji – w kraju tym w 2013 r. wartość nakładów 
na badania i rozwój per capita stanowiła aż 277,0% średniej obliczonej dla całej Unii  
Europejskiej. Z kolei najniższą wartość wydatków związanych z B+R per capita odnoto-
wała w tym okresie Rumunia – nakłady na działalność badawczo-rozwojową przypada-
jące na mieszkańca wynosiły w Rumunii tylko 5,2% średniej obliczonej dla wszystkich 
dwudziestu ośmiu krajów łącznie.

Analiza wskaźnika skonstruowanego dla PKB per capita

Drugim postawionym zadaniem jest ocena wartości produktu krajowego brutto na 
mieszkańca w każdym z rozpatrywanych krajów na tle średniej wartości obliczonej dla 
Unii.
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Wartość produktu krajowego brutto per capita dla i-tego kraju obliczono, dzieląc 
produkt krajowy brutto ogółem dla tego kraju przez liczbę jego mieszkańców. Zatem:

i

i
i L

P
=β ,                                                       (9)

gdzie:
iβ  – wartość PKB na osobę w i-tym kraju,

iP  – wartość PKB dla i-tego kraju.
Wskaźnik β;iw  dotyczący PKB per capita skonstruowano, dzieląc wartość iβ  wy-

znaczoną dla i-tego kraju przez wartość  wyznaczoną dla wszystkich krajów wspól-
notowych łącznie. Odpowiednie obliczenia znajdują się w tabeli 3.

Tabela 3. PKB per capita

Kraj PKB per capita  
(w euro na osobę)

Wskaźnik  
dla PKB 

per capita
Kraj PKB per capita  

(w euro na osobę)

Wskaźnik  
dla PKB  

per capita

Symbole
L
P

=β Cypr 20 958 0,784

Luksemburg 85 654 3,204 Malta 18 069 0,676
Dania 45 457 1,700 Słowenia 17 431 0,652
Szwecja 45 389 1,698 Grecja 16 451 0,615
Irlandia 39 025 1,460 Portugalia 16 282 0,609
Holandia 38 731 1,449 Czechy 14 926 0,558
Austria 38 078 1,424 Estonia 14 427 0,540
Finlandia 37 385 1,398 Słowacja 13 639 0,510
Belgia 35 116 1,314 Litwa 11 821 0,442
Niemcy 34 656 1,296 Łotwa 11 331 0,424
Francja 32 194 1,204 Polska 10 373 0,388
Wielka Brytania 31 856 1,192 Węgry 10 237 0,383
UE (28 krajów) 26 733 1,000 Chorwacja 10 221 0,382
Włochy 26 637 0,996 Rumunia 7 219 0,270
Hiszpania 22 121 0,827 Bułgaria 5 769 0,216

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Wśród wszystkich gospodarek objętych analizą najwyższą wartość PKB per capita 
zarejestrowano w Luksemburgu – w kraju tym w 2013 r. wartość produktu krajowego 
brutto na osobę stanowiła ponad trzykrotność średniej obliczonej dla całej Unii Euro-
pejskiej. Z kolei najmniejszą wartość produktu krajowego brutto per capita odnotowała 
w tym okresie Bułgaria – PKB przypadający na mieszkańca był w Bułgarii prawie pię-
ciokrotnie mniejszy od średniej obliczonej dla wszystkich gospodarek unijnych łącznie.
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Analiza wskaźnika skonstruowanego dla nakładów na B+R w relacji do produktu 
krajowego brutto

Trzecim realizowanym zadaniem jest porównanie wagi przypisywanej działalności 
badawczo-rozwojowej w 28 rozpatrywanych krajach. W tym celu dla każdego z anali-
zowanych państw określono relację wartości nakładów na badania i rozwój do produktu 
krajowego brutto. Wspomnianą relację obrazuje poniższa formuła matematyczna:

i

i
i P

N
=γ ,                                                        (10)

gdzie:
iγ – stosunek wartości nakładów na działalność B+R do PKB w i-tym kraju.

Wskaźnik γ;iw  odzwierciedlający znaczenie przypisywane działalności badawczo-
-rozwojowej obliczono poprzez podzielenie wartości iγ  wyznaczonej dla i-tego kraju 
przez średnią wartość  wyznaczoną dla całej Unii Europejskiej. Wyniki przeprowa-
dzonych rachunków umieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Nakłady na działalność B+R w stosunku do PKB

Kraj
Nakłady  
na B+R  
do PKB

Wskaźnik  
dla nakładów 

na B+R do PKB
Kraj

Nakłady  
na B+R 
do PKB

Wskaźnik  
dla nakładów 

na B+R do PKB

Symbole
P
N

=γ Węgry 0,0140 0,689

Szwecja 0,0331 1,631 Portugalia 0,0133 0,655
Finlandia 0,0329 1,622 Włochy 0,0131 0,645
Dania 0,0306 1,509 Luksemburg 0,0130 0,642
Austria 0,0296 1,463 Hiszpania 0,0126 0,623
Niemcy 0,0283 1,395 Litwa 0,0095 0,469
Słowenia 0,0260 1,285 Polska 0,0087 0,430
Belgia 0,0243 1,199 Malta 0,0084 0,414
Francja 0,0224 1,107 Słowacja 0,0083 0,408
UE (28 krajów) 0,0203 1,000 Chorwacja 0,0082 0,402
Holandia 0,0196 0,966 Grecja 0,0081 0,401
Czechy 0,0191 0,942 Bułgaria 0,0064 0,314
Estonia 0,0171 0,846 Łotwa 0,0061 0,302
Wielka Brytania 0,0166 0,821 Cypr 0,0046 0,229
Irlandia 0,0154 0,758 Rumunia 0,0039 0,191

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.
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Wśród wszystkich gospodarek objętych analizą najwyższy stosunek wartości nakładów 
na B+R do PKB zarejestrowano w Szwecji – w kraju tym w 2013 r. iloraz nakładów na B+R 
i PKB stanowił aż 163,1% średniej unijnej. Z kolei najniższą wartość wydatków związanych 
z B+R w porównaniu z PKB odnotowała w tym okresie Rumunia – rozpatrywany iloraz 
wyniósł tam tylko 19,1% wartości analogicznego miernika obliczonego dla całej Unii.

Analiza przyczynowa przeprowadzona za pomocą metody logarytmicznej 

Ostatnim postawionym zadaniem jest ocena wpływu odchyleń poszczególnych czyn-
ników na odchylnie wartości wydatków na B+R per capita w poszczególnych krajach 
od średniej unijnej.

Wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową per capita można obliczyć 
poprzez wymnożenie: a) produktu krajowego brutto per capita; b) ilorazu wartości na-
kładów na działalność badawczo-rozwojową i produktu krajowego brutto. Zależność ta 
przedstawia się następująco:

P
N

L
P

L
N

⋅= .                                                    (11)

Z powyższej zależności wyprowadzono równość wskaźnikową (3).
W tabeli 5 zebrano wartości wszystkich wskaźników obliczonych dla każdego z 28 

krajów objętych analizą. W prawym górnym rogu tabeli 5 znalazły się te kraje, w przy-
padku których β;iw  i γ;iw  miały wartości większe od 1. W prawym dolnym rogu tabeli 5  
znalazły się te kraje, w przypadku których wskaźnik β;iw  miał wartość większą od 1, 
a wskaźnik γ;iw  - mniejszą od 1. W lewym górnym rogu tabeli 5 znalazł się jeden kraj 
(Słowenia), dla którego wskaźnik β;iw  miał wartość mniejszą od 1, a wskaźnik γ;iw  - 
większą od 1. Z kolei w lewym dolnym rogu tabeli 5 znalazły się te kraje, w przypadku 
których wskaźniki β;iw  i γ;iw  miały wartości mniejsze od 1.

Siedem państw z prawego górnego rogu tabeli 5 zrealizowało w 2013 r. 63,8% wy-
datków krajów Unii na B+R, wytworzyło 48,3% unijnego PKB i objęło 37,0% ludności. 
Cztery państwa z prawego dolnego rogu zrealizowały 18,2% wydatków krajów Unii na 
B+R, wytworzyły 21,6% unijnego PKB i objęły 17,0% ludności. Słowenia zrealizowała 
0,3% wydatków krajów Unii na B+R, wytworzyła 0,3% unijnego PKB i objęła 0,4% ludno-
ści. Z kolei szesnaście państw z lewego dolnego rogu – w tym Polska – zrealizowało 17,6% 
wydatków krajów Unii na B+R, wytworzyło 29,9% unijnego PKB i objęło 45,6% ludności.

W kolejnym kroku badania przeprowadzono poszczególne etapy metody logaryt-
micznej. Dzięki temu otrzymano informację o wpływie odchylenia pierwszego czynnika 
i wpływie odchylenia drugiego czynnika na odchylenie badanej zmiennej. Uzyskane 
wyniki umieszczono w tabeli 6.
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Tabela 5. Nakłady na B+R na mieszkańca a czynniki je kształtujące

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 2, 3 i 4.

Tabela 6. Znaczenie, jakie można przypisać każdej z przyczyn występujących odchyleń wartości nakła-
dów na B+R na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej

Kraj
Odchylenie  

nakładów na B+R 
per capita

W tym: 
Znaczenie  

PKB 
per capita

Znaczenie 
nakładów 

na B+R do PKB
z powodu 
większej 

/mniejszej 
wartości  

PKB 
per capita

z powodu 
większych 

/mniejszych 
nakładów 
na B+R 
do PKBSymbole

1 2 3 4 5 6
Szwecja 959 euro 498 euro 461 euro 52,0% 48,0%
Dania 848 euro 478 euro 370 euro 56,4% 43,6%
Finlandia 687 euro 281 euro 406 euro 40,9% 59,1%
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1 2 3 4 5 6
Austria 587 euro 283 euro 304 euro 48,2% 51,8%
Luksemburg 573 euro 925 euro –352 euro 161,4% –61,4%
Niemcy 438 euro 192 euro 246 euro 43,8% 56,2%
Belgia 312 euro 187 euro 125 euro 60,0% 40,0%
Holandia 217 euro 239 euro –22 euro 110,2% –10,2%
Francja 180 euro 117 euro 64 euro 64,7% 35,3%
Irlandia 58 euro 216 euro –158 euro 374,0% –274,0%
Wielka Brytania –12 euro 94 euro –106 euro –811,2% 911,2%
Słowenia –88 euro –212 euro 124 euro 241,7% –141,7%
Włochy –193 euro –2 euro –192 euro 0,8% 99,2%
Czechy –257 euro –233 euro –24 euro 90,7% 9,3%
Hiszpania –263 euro –75 euro –188 euro 28,6% 71,4%
Estonia –294 euro –232 euro –63 euro 78,7% 21,3%
Portugalia –326 euro –176 euro –150 euro 53,9% 46,1%
Malta –390 euro –120 euro –270 euro 30,8% 69,2%
Węgry –399 euro –287 euro –111 euro 72,1% 27,9%
Grecja –408 euro –142 euro –267 euro 34,7% 65,3%
Słowacja –429 euro –184 euro –245 euro 42,9% 57,1%
Litwa –429 euro –223 euro –207 euro 51,9% 48,1%
Cypr –444 euro –63 euro –382 euro 14,2% 85,8%
Polska –451 euro –239 euro –213 euro 52,8% 47,2%
Chorwacja –458 euro –235 euro –223 euro 51,4% 48,6%
Łotwa –472 euro –197 euro –275 euro 41,8% 58,2%
Bułgaria –505 euro –288 euro –217 euro 57,0% 43,0%
Rumunia –514 euro –227 euro –287 euro 44,1% 55,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 5.

Zinterpretowane zostaną – przykładowo – wartości otrzymane dla Polski. Otóż 
nakłady na działalność badawczo-rozwojową na mieszkańca Polski w 2013 r. były  
o 451 euro (tj. o 83,3%) niższe niż wynosiły one średnio w Unii Europejskiej. W 52,8% 
było to spowodowane faktem, że Polska w stosunku do pozostałych krajów wspólno-
towych jest krajem mało zamożnym (PKB per capita w Polsce był wówczas o 61,2% 
niższy od średniej unijnej), a w pozostałych 47,2% było to spowodowane relatywnie 
małym znaczeniem przypisywanym działalności badawczo-rozwojowej w Polsce (sto-
sunek nakładów na B+R do PKB był w rozpatrywanym roku w Polsce o 57,0% niższy 
niż wynosił średnio w Unii). Gdyby więc Polska miała PKB per capita na poziomie 
unijnym, to roczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową przypadające na miesz-
kańca w Polsce byłyby tylko o 213 euro niższe od średniej unijnej na skutek mniejszego 
znaczenia przypisywanego działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast gdyby stosu-
nek nakładów na B+R do PKB był w Polsce na poziomie unijnym, to roczne wydatki 
na działalność badawczo-rozwojową przypadające na mieszkańca Polski byłyby o 239 
euro niższe od średniej unijnej i miałoby to swoje źródło w mniejszej zamożności kraju.
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Podsumowanie

Na rysunku 1 w dwuwymiarowym układzie współrzędnych przedstawiono zróż-
nicowanie krajów Unii Europejskiej w odniesieniu do wartości rocznych wydatków na 
badania i rozwój przypadających na mieszkańca. Osie odciętych i rzędnych prezentują 
wpływ poszczególnych czynników na odchylenie wartości badanej zmiennej dotyczącej 
danego kraju od średniej unijnej.

Rysunek 1. Wydatki na B+R per capita w krajach Unii Europejskiej i czynniki je kształtujące

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 2 i 6.
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Z przeprowadzonych w artykule badań wynika, że w 2013 r.:
 – dziesięć krajów wydało na badania i rozwój w przeliczeniu na mieszkańca więcej 

niż wynosiła średnia w Unii, a pozostałe osiemnaście (w tym Polska) zrealizowało 
mniejsze nakłady na B+R per capita niż wynosiła unijna średnia,

 – jedenaście gospodarek wytworzyło PKB w przeliczeniu na mieszkańca większe 
niż wartość średnia obliczona dla całej Unii, a pozostałe siedemnaście (w tym 
Polska) – mniejsze niż unijna średnia,

 – osiem krajów wydało na badania i rozwój w stosunku do wytworzonego produktu 
krajowego brutto więcej wynosiła średnia w Unii, a pozostałe dwadzieścia państw 
zrealizowało nakłady na B+R w relacji do PKB mniejsze niż unijna średnia.

Literatura

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza 
ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego we Wrocławiu.

Gabrusewicz, W. (2007). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne.

Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Wy-
dawnictwo „Difin”.

Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2007). Analiza ekonomiczna przed-
siębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Kaszubowski, J. (2004). Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

Matłoka, M., Wojcieszyn, B. (2008). Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii. Poznań: 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nahotko, S. (1998). Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Bydgoszcz: Wydawnictwo 
„TNOiK”.

Żwirbla, A. (2001). Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne. Włocła-
wek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek.

Abstrakt

Celem artykułu było określenie wpływu poszczególnych czynników na zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej 
pod względem wielkości wydatków na badania i rozwój per capita. W pracy przeanalizowano dwa czynniki kształtujące 
wartość nakładów na badania i rozwój na osobę: produkt krajowy brutto na mieszkańca (tj. czynnik mierzący zamoż-
ność danego kraju) oraz udział wydatków na B+R w PKB (tj. czynnik obrazujący znaczenie przypisywane badaniom 
i rozwojowi w gospodarce rozpatrywanego kraju). Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie 
wielkości nakładów na B+R na osobę wykorzystano metodę logarytmiczną.
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Expenditures on research and development in European Union countries  
– comparative analysis

The aim of the article was to determine the influence of particular factors on the variation of European Union 
countries in terms of expenditures on research and development per capita. In the study two factors affecting the 
level of expenditures on research and development per person were analysed: gross domestic product per inhabitant  
(i.e. a factor which measures the wealth of the given country) and the share of expenditures on R&D in GDP (i.e. a factor 
showing the importance given to research and development in the economy of the country concerned). To assess the 
impact of deviations of these factors on the deviation of the amount of expenditures on R&D per person the logarithmic 
method was used.
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Wprowadzenie

Wymiana korupcyjna stanowi alternatywę dla wymiany rynkowej. Jednakże jest ona 
obarczona wieloma wadami prowadzącymi do dysproporcji w podziale dochodu narodo-
wego oraz obniżenia ogólnego poziomu zamożności. Dlatego też korupcja powszechnie 
uznawana jest za zjawisko niekorzystne dla gospodarki i niesprawiedliwe ze społecznego 
punktu widzenia. Penalizacja nie doprowadziła do jej zaniku. W niektórych państwach 
stała się powszechna, wypierając inne formy wymiany.

Metod przeciwdziałania korupcji szukać należy, sięgając do istoty problemu, czyli 
mechanizmu korupcyjnego. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że korupcja to 
jedna z form wymiany, a zatem dochodzi do niej pomiędzy jej uczestnikami w sytuacji, 
gdy inne formy wymiany są dla obu stron mniej korzystne. Tak postawiona teza umoż-
liwia zdefiniowanie celu niniejszego artykułu, którym jest charakterystyka wymiany 
korupcyjnej i identyfikacja determinantów korupcji, a na tej podstawie także metod jej 
przeciwdziałania.
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Pojęcie korupcji i mechanizmu korupcyjnego

W literaturze problem korupcji przedstawiany jest najczęściej z prawnego lub so-
cjologicznego punktu widzenia. W pierwszym przypadku definicja tego zjawiska ma na 
celu wskazanie wymiarowi sprawiedliwości, co wchodzi w zakres korupcji, aby ułatwić 
rozpoznanie czynu zabronionego oraz orzekanie. W polskim prawie korupcja jest zatem 
definiowana jako czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu jakich-
kolwiek nienależnych korzyści (Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o CBA, Dz.U. Nr 104, 
poz. 708). W dalszej kolejności ustawa doprecyzowuje, że chodzić może zarówno o osoby 
pełniące funkcje publiczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą oraz o sytuację, 
w której jedna z osób podejmuje jakieś określone zadanie lub też dochodzi do zaniechania 
określonych działań. Ustawowy opis korupcji trudno uznać za definicję sensu stricto.

W inny sposób korupcja postrzegana jest w socjologii. Dominują tu dwa ujęcia. 
W węższym ujęciu źródeł korupcji upatruje się w wypaczeniu przyjętych norm społecz-
nych, natomiast w szerszym uznaje się ją ogólnie za problem społeczny. W węższym 
ujęciu definiuje się ją jako: „sfałszowanie jakiegokolwiek stanu początkowego uważanego 
za idealny i czysty” (Tarchalski, 2000, s. 9) lub też jako: „niejawne odchylenie od ustalo-
nego porządku lub od ustalonych norm zachowania” (Huntington, 2006, s. 61). W szer-
szym jako zjawisko „zagrażające wartościom, celom, hierarchiom, standardom moralnym 
i instytucjom uznawanym za ważne do utrzymania społecznej stabilizacji” (Makowski, 
2008, s. 420). Można zatem stwierdzić, że w teorii socjologii postrzega się korupcję jako 
zagrożenie dla istniejącego ładu społecznego, bez wskazywania źródeł tego zagrożenia.

W teorii ekonomii korupcję definiuje się jako źródło uzyskiwania nienależnych, 
osobistych korzyści, a jednocześnie jako zjawisko obniżające efektywność gospodarki 
(Kojder, 2001, s. 1019; Rose-Ackerman, 2001, s. 44). Można zatem powiedzieć, że przy-
czyny korupcji mają charakter mikroekonomiczny – chęć maksymalizacji korzyści indy-
widualnych, a skutki makroekonomiczny – obniżenie sprawności gospodarki ze względu 
na wypieranie mechanizmu rynkowego przez mechanizm korupcyjny. W takim ujęciu 
korupcję można zdefiniować jako proces społeczno-ekonomiczny, będący nierynkową 
formą wymiany o charakterze niejawnym i nielegalnym (Brol, 2015, s. 17).

Skutkiem tego, iż wymiana korupcyjna stanowi alternatywę dla wymiany rynkowej, 
jest możliwość jej wystąpienia niemal na każdym etapie procesu gospodarowania, pomię-
dzy osobami, przedsiębiorstwami i podmiotami publicznymi. Aby doszło do wymiany 
korupcyjnej, muszą z jednej strony istnieć bodźce ekonomiczne (korzyści muszą prze-
wyższać koszty transakcji), z drugiej bodźce instytucjonalne (brak przejrzystości, funk-
cjonowanie sieci zależności lub też ustrój sprzyjający budowaniu piramid korupcyjnych). 
Należy w tym miejscu wskazać dwie najważniejsze cechy mechanizmu korupcyjnego.
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Po pierwsze mechanizm ten funkcjonować może tylko wtedy, gdy różnica pomię-
dzy możliwymi do uzyskania korzyściami a poniesionymi kosztami będzie większa niż 
w przypadku wymiany rynkowej. Wyróżnić można kilka takich sytuacji: zakup dóbr 
niedostępnych w wymianie rynkowej (np. przyznawanych przez decyzję administracyj-
ną), nabycie niedostępnych na rynku zasobów (np. ograniczonych zasobów naturalnych), 
obniżenie kosztów (np. kosztu związanego z czasem oczekiwania na dobro lub zasób), 
ominięcie regulacji (zmniejszających pulę korzyści lub zwiększających koszty).

Po drugie, możliwość jego funkcjonowania uwarunkowana będzie jakością przy-
jętych i rozpowszechnionych norm instytucjonalnych. Korupcja występować będzie 
zatem częściej w warunkach niskiej przejrzystości działania podmiotów ekonomicznych. 
Mówiąc inaczej, im trudniejsze będzie wykrycie i udowodnienie faktu wręczenia lub 
przyjęcia łapówki, tym częściej dochodzić będzie do wymiany korupcyjnej. Jeśli dodat-
kowo jakiś podmiot lub osoba będą miały możliwość oddziaływania na rynek, a jedno-
cześnie nie będą funkcjonować mechanizmy kontroli implementowanych regulacji, może 
dojść do sytuacji, w której priorytetem będzie maksymalizacja korzyści indywidualnych, 
a nie usprawnianie mechanizmu rynkowego.

Skrajnymi przypadkami ładu instytucjonalnego sprzyjającego korupcji są gospodar-
ki centralnie sterowane i systemy autorytarne (np. funkcjonujące w krajach byłego ZSRR 
lub Afryce Północnej). W obydwu przypadkach decyzje alokacyjne zależą od wąskiej 
grupy decydentów, którzy poprzez proces podziału dóbr mogą w pierwszej kolejności 
zaspokajać własne potrzeby, a maksymalizacja korzyści indywidualnych może odbywać 
się poprzez łapówki. Charakterystycznym zjawiskiem występującym w tego typu wa-
runkach jest tworzenie się sieci zależności (Brol, 2015, s. 53–56). Chodzi tu o znajomości 
i zależności, które umożliwiają nabycie deficytowych dóbr. Ponieważ każdy uczestnik 
takiej sieci jest dysponentem jakichś dóbr lub kompetencji powierzonych mu przez jego 
zwierzchnika (np. państwo), może użyć ich w celu zdobycia innych, niedostępnych dla 
niego produktów.

Sposób działania mechanizmu korupcyjnego

Pomiar korupcji jest utrudniony z dwóch powodów. Po pierwsze strony transakcji nie 
są zainteresowane jej ujawnieniem. To z kolei prowadzi do drugiego problemu, czyli trud-
ności z określeniem skali tego zjawiska – wolumenu i wartości wymiany korupcyjnej.

Dlatego też do pomiaru korupcji wykorzystuje się najczęściej wskaźnik percepcji 
korupcji (CPI). Sporządzany jest on przez organizację Transparency International na pod-
stawie anonimowych ankiet. Sposób wyznaczania wskaźnika bazuje zatem na subiek-
tywnych spostrzeżeniach, ponieważ ankietowani mogą pod wpływem mediów i nastro-
jów społecznych problem wyolbrzymiać lub też zatajać swoje doświadczenia w obawie 
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przed konsekwencjami prawnymi lub represjami politycznymi. Niemniej jednak analiza 
CPI daje ogólne pojęcie o tym, w jakich rejonach świata korupcja występuje najczęściej. 
Wskaźnik może przyjmować wartości od 0 do 100, gdzie 0 oznacza korupcję w każdym 
aspekcie procesu gospodarowania, a 100 brak korupcji. W praktyce te skrajne wartości 
nie występują, ponieważ z jednej strony korupcja nie zastąpi w całości procesu wymiany 
rynkowej, a z drugiej strony całkowite wyeliminowanie korupcji nie jest możliwe.

Z danych opublikowanych przez Transparency International (2016) wynika, że naj-
niższym poziomem korupcji cechują się państwa położone w Europie Zachodniej i Pół-
nocnej, w Ameryce Północnej, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Hong Kong 
i Singapur (CPI powyżej 70). Do grupy państw o umiarkowanym natężeniu tego zjawiska 
(CPI pomiędzy 40 a 70) zaliczyć można kraje położone w Europie Środkowej i Południo-
wej, a także Botswanę. Umiarkowanie wysoki poziom korupcji zaobserwować można 
w Afryce Północnej (CPI pomiędzy 30 i 40). Wśród krajów o wysokim poziomie korupcji 
(CPI pomiędzy 20 i 30) dominują państwa z Afryki Subsaharyjskiej i wchodzące niegdyś 
w skład ZSRR. Najwyższą korupcją (CPI poniżej 20) cechują się natomiast obszary, na 
których toczą się lub w niedalekiej przeszłości toczyły się konflikty zbrojne.

Dane te pokazują, że nawet najlepiej rozwinięte, demokratyczne i stabilne państwa 
nie są wolne od korupcji. Przyczyną tego jest skłonność człowieka do maksymalizacji 
puli indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosztach. Zgodnie z kon-
cepcją homo oeconomicus zawsze, gdy zaistnieje okazja do uzyskania określonych korzy-
ści za pomocą łapówki, przy osiągnięciu jednocześnie większej renty niż w przypadku 
działań legalnych, racjonalnie zachowujący się człowiek weźmie ją pod uwagę. To, czy 
faktycznie sięgnie po nielegalne korzyści, zależeć będzie od jego skłonności wynikają-
cych z przyjętych norm formalnych i nieformalnych. Można zatem stwierdzić, że istnieją 
bodźce ekonomiczne skłaniające do korupcji oraz bodźce instytucjonalne i kulturowe, 
które przed zachowaniami tego typu powstrzymują.

Okazja do zastąpienia mechanizmu rynkowego korupcyjnym wystąpić może w wielu 
sytuacjach. Dwie najpowszechniej występujące to nierównowaga pomiędzy popytem 
a podażą oraz wysokie koszty prowadzenia aktywności ekonomicznej (Rose-Ackerman, 
2001, s. 43–67). Nierównowaga oznaczać będzie albo brak możliwości zaspokojenia 
potrzeb (nabycia czynników wytwórczych w przypadku przedsiębiorstwa), albo kłopo-
tliwą nadwyżkę pozostającą na rynku, generującą straty po stronie podażowej. Wysokie 
koszty mogą być skutkiem: regulacji rynku, tworzenia się struktur monopolistycznych, 
gospodarowania ograniczonymi zasobami, asymetrii informacji, niekompletności rynku 
itp. (Brol, 2015, s. 67–72).

Kraje najmniej skorumpowane cechują się przede wszystkim: prymatem alokacji 
rynkowej nad pozarynkową, demokratycznym i transparentnym systemem rządów, 
przejrzystym i stabilnym systemem prawnym, wysoką świadomością i aktywnością 
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obywatelską, swobodami obywatelskimi i wolnością wypowiedzi, kulturą zakorzenioną 
w protestantyzmie lub konfucjanizmie.

Kolejne z zaprezentowanych grup państw odbiegają kulturowo lub instytucjonalnie, 
w mniejszym lub większym stopniu, od tych najmniej skorumpowanych. Następną grupę 
krajów tworzą zazwyczaj państwa europejskie, demokratyczne, o gospodarce rynkowej, 
ale o dominujących wzorcach kulturowych wywodzących się z tradycji rzymskokatolic-
kich lub wschodniochrześcijańskich (Huntington, 2003; Landes, 2003), a przede wszyst-
kim o słabszych instytucjach. Dotyczy to państw byłego bloku komunistycznego, obecnie 
rynkowych demokracji, w których do niedawna trwał lub trwa nadal proces transformacji 
ustrojowej, cechujący się dużą zmiennością prawa, przekształceniami własnościowymi 
i niższą partycypacją społeczną w decyzjach publicznych. Ale dotyczy także południa 
Europy, gdzie słabość instytucji jest wynikiem feudalnych pozostałości w postaci patro-
nażu, amoralnego familizmu i sieci zależności (Putnam, 1995).

Podobne zależności, lecz na zdecydowanie większą skalę, dotyczą państw Afryki 
Północnej. Tam sieci zależności, determinujące możliwość znalezienia zatrudnienia, 
podjęcia studiów, nabycia reglamentowanych dóbr czy też prowadzenia działalności go-
spodarczej, uległy wzmocnieniu poprzez niedemokratyczny, autorytarny sposób rządów. 
Dodatkowo dominująca kultura, wywodząca się z islamu, wydaje się sprzyjać rozwojo-
wi korupcji. Kulturowe uwarunkowania wpływają na niższą niż w Europie sprawność 
sektora publicznego. Powodem tego są m.in. system podatkowy i sposób gospodarowa-
nia wspólnymi zasobami (w tym także zasobami naturalnymi) zaadoptowane z Koranu 
(Brol, 2011).

Te same czynniki wpływają na wysoki poziom korupcji w kolejnej grupie państw, 
w skład której wchodzą republiki byłego ZSRR i kraje Afryki Subsaharyjskiej. W tym 
przypadku można mówić o gospodarowaniu publicznymi zasobami w sposób umożli-
wiający maksymalizowanie korzyści indywidualnych. Rolę alokacyjną przejęli w tych 
państwach urzędnicy podlegli bezpośrednio autorytarnej władzy. Tym samym każda 
działalność angażująca urzędników umożliwia pobieranie łapówek. Przy czym kwoty te 
rosną zazwyczaj wraz z przechodzeniem na wyższy szczebel w administracji. Sytuację 
taką nazwać można zinstytucjonalizowaną korupcją, w którą zaangażowany jest każdy 
obywatel. Zilustrować to można przykładem, w którym nauczyciel weźmie łapówkę od 
rodzica za przepuszczenie ucznia na egzaminie m.in. z tego powodu, że musi zapłaci 
dyrektorowi za możliwość podjęcia pracy w szkole, ten natomiast musi swoje stanowi-
sko kupić u przełożonego itd. Zjawisko takie nazywane jest piramidą korupcyjną (Brol, 
2015, s. 97–98), w której wygranym jest zawsze rządzący lub grupa osób faktycznie 
sprawujących władzę.

Ostatnią grupą państw są te, w których mechanizm rynkowy lub centralne stero-
wanie zostały niemalże całkowicie zastąpione mechanizmem korupcyjnym. Dotyczy to 
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obszarów, na których nastąpiła atrofia funkcji państwowych. Upadłe instytucje nie są 
w stanie kontrolować żadnych procesów gospodarczych, ani też zapewnić bezpieczeń-
stwa wymiany. Jest to sytuacja charakterystyczna dla krajów dotkniętych konfliktami, 
takich jak Irak, Libia, Afganistan itp.

Determinanty korupcji

Z przytoczonych przykładów wynika, że korupcja zależy przede wszystkim od 
skłonności jednostek do maksymalizowania korzyści indywidualnych, natomiast jej 
skala może być zwielokrotniona poprzez niekorzystne czynniki kulturowe i instytucjo-
nalne. Dlatego też to zachowania podmiotów ekonomicznych i zachodzące pomiędzy 
nimi interakcje powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem analizy. Do ich prze-
śledzenia zastosowana zostanie teoria agencji.

W przeszłości teoria ta znana też była jako koncepcja pełnomocnika – mocodawcy 
(principal – agent). Zjawisko to w syntetyczny sposób opisał S.A. Ross, według którego 
relacja ta jest „jednym z najstarszych i najpowszechniejszych skodyfikowanych sposobów 
interakcji społecznej” (Ross, 1973). Kluczową różnicą w stosunku do koncepcji homo 
oeconomicus była konstatacja, że wszelkie decyzje indywidualne podejmowane są w wa-
runkach niepewności. W konsekwencji pełnomocnik może nie podjąć działań, jakich 
oczekuje od niego mocodawca, a informacji o swoich zamiarach nie ujawniać. Skłonność 
pełnomocnika do pracy zależeć będzie zatem przede wszystkim od zaproponowanego 
systemu motywacyjnego (Stiglitz, 1987).

Zachowania mocodawcy i pełnomocnika zależą od otoczenia, które stanowią wszyst-
kie podmioty ekonomiczne składające się na społeczeństwo i gospodarkę: przedsiębior-
stwa, konsumenci, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) oraz 
podmioty czwartego sektora (Matysiak, 2010, s. 15). Wszelkie transakcje dokonywane 
w takim otoczeniu mogą być niezgodne z prawem, ponieważ ich uczestnicy mogą nie 
respektować przyjętych norm prawnych, a będą do tego skłonni, jeśli suma potencjal-
nych korzyści uzyskanych w sposób nielegalny przewyższy sumę potencjalnych kosztów 
(w tym kosztów ryzyka).

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania dotyczące poziomu korupcji w po-
szczególnych krajach oraz posługując się przytoczoną koncepcją mocodawcy – pełno-
mocnika, wskazać można kilka zasadniczych determinantów sprzyjających korupcji, 
zaszeregowanych do jednej z trzech grup: ekonomicznych, infrastrukturalnych i kultu-
rowych.

Spośród determinantów ekonomicznych wskazać można w szczególności: skłonność 
do internalizacji korzyści z gospodarowania wspólnymi zasobami i dobrami, prywatyza-
cję wspólnych zasobów i dóbr, niedobór, monopol, chęć obniżania kosztów przez przed-
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siębiorstwa, poszukiwanie renty przez agentów. Do instytucjonalnych zaliczyć należy: 
kompetencje przypisane agentom, atrofię państwa, niedoskonałe regulacje, dyktaturę 
i autorytaryzm, sieci zależności, niską aktywność obywatelską, tradycje wynikające 
z dominującej religii, utrwalone stosunki feudalne lub kolonialne.

Wspólne zasoby decydują o możliwościach produkcyjnych gospodarki. Ich wyko-
rzystanie wymaga kolektywnej współpracy lub przekazania ich w zarząd podmiotom 
gospodarującym nimi w imieniu wspólnoty. Autorytarne lub centralnie planowane go-
spodarowanie wspólnymi zasobami (w szczególności surowcami naturalnych) prowadzi 
do wielu nadużyć. Dobrym przykładem jest tutaj Gwinea Równikowa, która cechuje się 
najwyższym PKB per capita wśród państw Afryki subsaharyjskiej, będąc jednocze-
śnie jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie. Podobnie rzecz się ma 
w Rosji, gdzie dodatkowo prywatyzacja tych zasobów przeprowadzona była w sposób 
umożliwiający ich przejęcie przez z góry ustalone podmioty.

Jednym z podstawowych źródeł korupcji jest gospodarowanie niedoborem. Sytuacja 
taka może wystąpić w gospodarce nakazowo-rozdzielczej, ale także w przypadku zabu-
rzenia alokacji rynkowej. Przyczyną tego może być wojna lub inny konflikt zbrojny – na 
co wskazuje sytuacja w Sudanie, Somalii i Myanmar. Powodem może być też kryzys lub 
ogólna zła sytuacja gospodarcza objawiająca się spadkiem produkcji lub niedostępnością 
czynników wytwórczych.

Także monopol może być źródłem zachowań korupcyjnych. Ponieważ na rynku działa 
jeden podmiot, może on kształtować i różnicować poziom cen. Praktyka ta polega na 
sprzedawaniu takiego samego dobra różnym klientom po różnej cenie (Mankiw, Taylor, 
2009, s. 425). Monopolista może też w ogóle odstąpić od sprzedaży, jeśli uzna, że nie leży 
to w jego interesie. A zatem może także zażądać łapówki w zamian za sprzedaż dobra 
lub dostęp do niego po niższej cenie. Praktyka taka jest powszechna w krajach arabskich, 
gdzie, jak już wspomniano, jedynym dysponentem wspólnych zasobów jest państwo.

Chęć obniżania ponoszonych kosztów gospodarowania charakterystyczna jest dla 
wszystkich podmiotów niepublicznych. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie 
kosztów uzyskania dostępu do zasobów i dóbr, kosztów transakcyjnych, a także kosztów 
alternatywnych w postaci utraconego czasu. Zjawisko to sprzyja korupcji, lecz nie jest 
bezpośrednią jej przyczyną, ponieważ mechanizm ten jest częścią naturalnych zachowań 
człowieka, podobnie jak chęć poszukiwania renty przez agentów.

Przez instytucjonalne źródła korupcji należy rozumieć wszystkie te, które wiążą 
się z funkcjonowaniem norm prawnych, ale też z nieformalnymi zasadami funkcjonują-
cymi w społeczeństwie. Chodzi tu zarówno o nieskuteczne przepisy, nieprzestrzeganie 
obowiązującego prawa, łamanie norm społecznych, jak i o niską skuteczność aparatu 
państwa. Część norm przyjętych w społeczeństwie wiązać się też może z funkcjonujący-
mi tradycyjnymi formami zachowania lub też zaszłościami historycznymi. Niezmiernie 
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istotne jest również tło instytucjonalne w postaci przyjętego i funkcjonującego systemu 
społeczno-ekonomicznego.

Wytypowanie źródeł korupcji daje możliwość wskazania metod jej przeciwdziała-
nia. Dotyczyć one będą wspomnianych sfer warunkujących interakcje społeczne: ekono-
micznej i instytucjonalnej, a po części także kulturowej. Przerwanie procesu korupcyj-
nego wymagać będzie w pierwszej kolejności stworzenia warunków instytucjonalnych 
umożliwiających zastąpienie tego mechanizmu innym, alternatywnym, niepowodującym 
tylu negatywnych konsekwencji, na czele ze spadkiem ogólnego poziomu dobrobytu. 
W drugiej kolejności konieczne będzie zastąpienie korupcji rynkiem lub też wzmocnienie 
pozycji rynku w procesie alokacji. Czynnikami umacniającymi mechanizm rynkowy są: 
większa konkurencyjność podmiotów ekonomicznych, jasno określone prawa własności 
oraz bodźce ekonomiczne w postaci dodatkowych kosztów korupcji. Wreszcie konieczne 
jest także uświadomienie szkodliwości tego procesu oraz zakorzenienie w społeczeń-
stwie postaw proefektywnościowych i jednocześnie antykorupcyjnych.

Podsumowanie

Nawiązując do przytoczonych uprzednio przykładów, wskazać można zatem metody 
zniechęcania do korupcji. Pierwszą i zarazem najważniejszą z nich będzie implementa-
cja demokratycznego systemu rządów opartego na społeczeństwie obywatelskim. Drugą 
natomiast szeroko rozumiana przejrzystość, dotycząca zarówno warunków wymiany, 
jak i wszelkich interakcji zachodzących pomiędzy podmiotami publicznymi i pry-
watnymi. Kolejnym elementem jest rynek jako najpowszechniejszy i prawdopodobnie 
najbardziej efektywny ze wszystkich znanych mechanizmów alokacyjnych. Czwarty 
bodziec to grupa instrumentów motywacyjnych. Mogą przybierać one charakter pozy-
tywny (premie, dodatki motywacyjne itp.) lub negatywny (kary, sankcje itp.), a dotyczyć 
zarówno mocodawców, jak i pełnomocników. Piątym elementem w systemie przeciw-
działania korupcji jest edukacja, ponieważ nawet najlepiej zaprojektowane bodźce i regu-
lacje nie mogą działać wbrew społecznym nawykom. Ich kształtowanie jest wypadkową 
indywidualnych preferencji oraz ogólnie akceptowalnych wzorców kulturowych.

Idealnym stanem, który mógłby wytworzyć się w zbiorowej świadomości, jest brak 
przyzwolenia na korupcję, umotywowany tym, że jej wynikiem będzie zubożenie spo-
łeczeństwa i spadek ogólnego poziomu zaufania. Blisko tego stanu są kraje skandynaw-
skie, gdzie społeczeństwo zdaje się to rozumieć i jednocześnie przejawia zainteresowanie 
dobrem ogółu. Jednakże nawet tam zdarzają się przypadki korupcji, co potwierdza tylko 
stwierdzenie, że zjawiska tego nie da się całkowicie wyeliminować.
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Abstrakt

W opracowaniu wyjaśnione zostało pojęcie korupcji i mechanizmu korupcyjnego. Przyczyną występowania tych 
zjawisk jest skłonność człowieka do maksymalizacji puli indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosz-
tach. Skłonność do korupcji zależeć będzie z kolei od przyjętych w społeczeństwie norm formalnych i nieformalnych. 
Można zatem stwierdzić, że istnieją bodźce ekonomiczne skłaniające do korupcji i bodźce instytucjonalne i kulturowe, 
które przed zachowaniami tego typu powstrzymują. Wyjaśnienie przyczyn korupcji umożliwiło sformułowanie determi-
nant, których implementacja doprowadzi do zmniejszenia skali opisywanego zjawiska.

Economic and institutional methods of anti-corruption actions

The study explains the concept of corruption and the corruption mechanism. The cause of the occurrence of these 
phenomena is a natural human tendency to maximize the individual utility at the lowest cost. Prone to corruption will 
depend, in turn, from the accepted norms in society, both formal and informal. It seems that, there are economic incenti-
ves for corruption and institutional and cultural stimulus, that prevent corruption. Explanation of the reasons of corruption 
enables the formulation of determinants, the implementation of which will lead to the reduction of this phenomenon.
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Wprowadzenie

Jednym z głównych problemów współczesnego Internetu jest powszechne nieprze-
strzeganie praw autorskich w stosunku do treści, które za jego pośrednictwem wymie-
niane są między internautami. Skala tego zjawiska jest na tyle znacząca, że stało się ono 
swoistym znakiem czasu społeczeństwa online. Formy, jakie przyjmuje naruszanie praw 
autorskich, są bardzo zróżnicowane. Należy podkreślić, że przede wszystkim naruszenia 
dotyczą majątkowych praw autorskich, co przyczynia się do obniżenia potencjalnych 
przychodów autorów i dystrybutorów. Z normatywnego punktu widzenia stopień na-
ruszeń może być nieznaczny i zwykle polegać na nadinterpretacji pojęcia dozwolone-
go użytku lub relatywnie poważny, gdy w grę wchodzi rozpowszechnianie utworu na 
szeroką skalę. Prócz tego należy wyróżnić obiektywne przypadki łamania praw autor-
skich w celu osiągania korzyści majątkowych. Najczęściej związane jest to z uczynie-
niem z tego procederu stałego źródła zarobku, co sprawia, że jest on ewidentnie czynem 
karalnym i ściganym z urzędu.

Problem powszechnego naruszania i łamania praw autorskich w Internecie prowadzi 
do podjęcia przez określone podmioty działań egzekwujących ich postanowienia. Cele, 
jakimi kierują się te podmioty, oraz relacja, w jakiej pozostają do posiadaczy naruszanych 
praw autorskich, jest różna. Niekoniecznie są to właściciele praw autorskich albo przed-
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stawiciele organów ścigania. Coraz częściej są to podmioty trzecie, które swój model 
biznesowy oparły na dochodzeniu odszkodowań z tytułu naruszenia praw autorskich 
przez internautów.

W niniejszym artykule skoncentrowano się właśnie na praktykach pośrednictwa 
w dochodzeniu praw autorskich, które ogólnie określa się mianem copyright trolling. 
Praktyka ta ma charakter oportunistyczny i może prowadzić do pogłębienia problemu 
respektowania instytucji praw autorskich, chociaż podmioty zajmujące się nią twier-
dzą, że ma ona przyczynić się do spadku odsetka przypadków łamania praw autorskich. 
Należy podkreślić, że w środowisku internautów budzi ona powszechne kontrowersje, 
mimo iż jest zgodna z formalnymi instytucjami, a więc powinna być społecznie akcep-
towana. Jednak oportunistyczny charakter copyright trolling faktycznie może prowadzić 
do sprzeciwu społecznego i w konsekwencji przynieść odwrotny skutek względem idei 
praw autorskich.

Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu copyright trolling i określenie, jakie 
konsekwencje powoduje jego wykorzystywanie. Wysunięto hipotezę głoszącą, że dzia-
łania oportunistyczne związane z egzekwowaniem praw autorskich prowadzą faktycznie 
do obniżenia autorytetu społecznego instytucji praw autorskich. Z kolei zjawisko to jest 
bardzo niebezpieczne z punktu widzenia interesów autorów, których prawa majątkowe 
są powszechnie naruszane, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do pogłębienia 
się dysonansu między formalną instytucją praw autorskich a nieformalnymi wzorcami 
wymiany społecznej cyfrowymi dobrami informacyjnymi.

Problem nierespektowania praw autorskich w Internecie

Istotną kwestią związaną z problemem przestrzegania praw autorskich jest świado-
mość społeczeństwa co do zakresu dozwolonych czynności. W przeciwieństwie do praw 
własności względem przedmiotów materialnych, które są intuicyjnie bezsprzecznie zro-
zumiałe i które w procesie socjalizacji wpajane są członkom społeczeństwa, prawidłowa 
interpretacja praw autorskich nie jest tak oczywista. Już sam fakt, że prawa autorskie 
w swojej istocie mają charakter dwubiegunowy, jest źródłem nieporozumień. Należy 
mieć na względzie, że prawa autorskie mają zabezpieczać interesy autorów (zarówno 
osobowe, jak i majątkowe), jednocześnie zapobiegając powstawaniu monopolu autorskie-
go (Gienas, 2008, s. 198–199). Są więc wyrazem kompromisu między skrajnymi celami. 
Z jednej strony chodzi o zapewnienie praw wyłączności autorom, którzy utrzymują się ze 
swoich dzieł, a z drugiej – o zapobieganie wykluczeniu części społeczeństwa z dostępu 
do utworów. Normatywnie uznaje się, że obie kwestie są w szerszym kontekście korzyst-
ne, jednak rodzą swoistą bipolarną schizofrenię, która jest źródłem konfliktów i działań  
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oportunistycznych – zarówno ze strony posiadaczy praw autorskich, jak i konsumentów 
utworów1.

Upowszechnienie się Internetu spowodowało, że konflikty związane z bipolarno-
ścią praw autorskich zyskały wymiar globalny. Badania wykazują, że za pośrednictwem 
Internetu dokonuje się znaczny przepływ treści, który ma charakter nieformalny i nie-
autoryzowany (por. Czetwertyński, 2015c). Problem ten w zasadzie dotyczy wszystkich 
regionów świata, niezależnie od obowiązującego w nich prawa (instytucji formalnych) 
i zwyczajów (instytucji nieformalnych). Karaganis i Renkema (2013, s. 5) wykazali, że 
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych blisko 45% społeczeństwa jest zaangażowana 
w wymianę różnorodnych utworów bez zgody ich autorów. Najczęściej przyjmuje to 
formę wymiany cyfrowych dóbr informacyjnych za pośrednictwem Internetu. W Polsce 
odsetek osób korzystających z nieformalnych kanałów obiegu utworów (głównie dóbr 
kulturowych) jest bliski 40%, przy czym badania dotyczyły nie tylko aktywności inter-
netowej (Filiciak, Hofmokl, Tarkowski, 2012, s. 5). Należy w tym miejscu podkreślić, 
że obrót rynkowy dobrami kulturowymi jest w Polsce trzykrotnie mniejszy niż skala 
nieautoryzowanej wymiany. Nie można również pominąć faktu, że internauci są częścią 
społeczeństwa, która konsumuje najwięcej tego rodzaju dóbr. Wyniki badań predyspo-
zycji do wymiany nieformalnej i nieautoryzowanej cyfrowymi dobrami informacyjnymi 
znajdują swoje potwierdzenie w wielkościach transferu danych za pośrednictwem Inter-
netu. Z badań Price’a (2013, s. 3) wynika, że w 2012 r. blisko 24% całkowitego ruchu 
internetowego dotyczyło treści nieautoryzowanych. Badania przeprowadzono w trzech 
regionach świata: Ameryce Północnej, Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Współczesny obraz stosunku społeczeństwa do formalnej instytucji praw autor-
skich w znacznej mierze związany jest z historycznym procesem formowania się norm 
i wzorców społecznych oraz ewolucji technologicznych narzędzi kopiowania. Normy 
i wzorce postępowania ukształtowały tzw. kulturę kopiowania, którą należy definiować 
jako: „zachowania przejawiające się pozarynkowym powielaniem dóbr informacyjnych, 
przebiegające zgodnie z wzorcami wspólnymi dla danego społeczeństwa, powstałymi 
i nabytymi w procesie interakcji społecznych” (Czetwertyński, 2015b, s. 154). Eskalacja 
kultury kopiowania związana jest z nagłym rozwojem technologii kopiowania, o którym 
pisano już w latach 80. W tym zakresie badania prowadził Johnson (1985), który rozwa-
żał zjawisko prywatnego kopiowania w latach 80., a także Liebowitz (1985), który z kolei 
badał wpływ kserokopiarki na branżę wydawniczą. Szerokie badania nad pozarynko-
wym obrotem dobrami informacyjnymi przeprowadzili również Besen (1984) oraz Besen 
i Kirby (1987). Wynika z tego, że problem dysonansu między formalną instytucją praw 

1  W niniejszym artykule pominięto kwestie zachowań oportunistycznych konsumentów dóbr informacyj-
nych (w tym kulturowych), głównie ze względu na ograniczony zakres pracy. Nie sposób jednak nie podkre-
ślić, że normatywnie oceniając, działania te mają negatywny charakter i należy dążyć do ich ograniczenia.
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autorskich a kulturą kopiowania był już znany ponad 30 lat temu, a upowszechnienie się 
Internetu zjawisko to pogłębiło i przeniosło na skalę globalną.

Należy w tym kontekście wnioskować, że instytucja nieformalna jest bardzo trwała 
i społeczeństwo uznaje ją za prawidłową, a z kolei instytucje formalną bagatelizuje, po-
wszechnie się do niej nie stosując.

Praktyka copyright trolling

O ile przed upowszechnieniem się Internetu zjawisko nieformalnego obrotu dobrami 
informacyjnymi było relatywnie marginalne, o tyle współcześnie nie może być ono 
uznane za nieistotne. W konsekwencji grupy interesu związane z obrotem treściami 
opatrzonymi prawami autorskimi podjęły działania mające prowadzić do ograniczenia 
nieformalnego obrotu nimi. Metody w tym zakresie są różnorodne i ogólnie można je 
podzielić na te związane z egzekwowaniem praw autorskich i te, które uniemożliwiają ich 
złamanie (głównie techniki zabezpieczenia dóbr informacyjnych przed kopiowaniem). 
Z pewnością najlepszym rozwiązaniem byłoby zminimalizowanie rozdźwięku między 
formalną instytucją praw autorskich a kulturą kopiowania, wymaga to jednak albo zmian 
norm i wzorców społecznych, albo zmian prawnych. Pierwsze rozwiązanie jest trudne 
ze względu na konieczność oddziaływania na postawy społeczne, w wyniku których 
nastąpi zmiana kulturowa, a drugie jest niezadowalające dla posiadaczy praw autorskich.

Praktykę copyright trolling należy zaliczyć do formy egzekwowania praw autorskich, 
czyli wykorzystania formalnej instytucji do wywierania przymusu wobec określnych 
członków społeczeństwa pod groźbą sankcji prawnych. Mechanizm copyright trolling 
wykorzystywany jest w stosunku do użytkowników sieci BitTorrent, za pomocą której 
indywidualni internauci wymieniają między sobą cyfrowe dobra informacyjne, a opiera 
się, w przypadku prawodawstwa polskiego, na art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Art. 116 głosi, 
że niedozwolone pod rygorem karnym jest rozpowszechnianie utworów bez zezwolenia, 
z kolei sieć BitTorrent polega na symultanicznej wymianie danych między internautami. 
W konsekwencji każdy uczestnik sieci BitTorrent pobierając z niej treści, jednocześnie 
udostępnia jakiś ich fragment (Kuruse, Ross, 2010, s. 194–196). W opinii prawnej pod-
miotów zajmujących się copyright trolling jest to przesłanka do wejścia na drogę sądową.

Mechanizm copyright trolling stosują kancelarie prawne, które zlecają monitoro-
wanie sieci BitTorrent i na tej podstawie uzyskują informacje o adresach internetowych 
(adresy IP) jej uczestników oraz treściach, jakie są wymieniane. Następnie podpisują 
umowę z właścicielami praw autorskich do utworów wymienianych przez tych użytkow-
ników, w której zobowiązują się przeprowadzić działania mające na celu skłonienie ich do 
zapłaty umownej kary za udostępnianie utworów. Aby pozyskać dane osobowe użytkow-



Sławomir Czetwertyński 
Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu

71

ników, listę adresów IP kierują do prokuratury, informując jednocześnie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa związanego z rozpowszechnianiem utworów. W konsekwencji 
organy ścigania przeprowadzają postępowanie, a kancelaria mając wgląd do akt, otrzy-
muje dane osobowe i rozsyła listy wzywające do zapłaty kary umownej.

Rysunek 1. Schemat mechanizmu copyright trolling

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat relacji między podmiotami, które uczestniczą 
w mechanizmie copyright trolling. Przedstawiony schemat może być rozwijany w zależ-
ności od tego, kto oraz w jakim zakresie ma prawa autorskie do treści, których wymiana 
je narusza. Przykładem zastosowania tego schematu w praktyce jest przypadek działań 
adwokat A. Łuczak, która reprezentuje spółkę Skorpion Arte sp. z o.o. Jej kancelaria roz-
poczęła działania w stosunku do ponad 100 tys. osób, których dane osobowe uzyskano po 
zgłoszeniu w prokuraturze podejrzenia o popełnieniu przestępstwa wraz z listą adresów IP.  
Posiadając dane osobowe domniemanych użytkowników sieci BitTorrent, kancelaria ro-
zesłała listy wzywające do zapłaty w związku z postępowaniem prowadzonym przez 
prokuraturę. Jednocześnie kancelaria informuje, że zapłata zaspokoi prawnokarne oraz 
prawnocywilne roszczenia spółki w stosunku do osób, które naruszyły jej prawa autor-
skie. W rzeczywistości zapłata nie oznacza zaprzestania dochodzenia prowadzonego 
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przez prokuraturę, a jedynie ewentualnych roszczeń z tytułu postępowania cywilnego. 
Należy również mieć na względzie to, że uzyskane dane osobowe dotyczą posiadaczy 
łącza internetowego, a niekoniecznie osób naruszających prawa autorskie. De facto we-
zwanie oparte jest na dobrowolnym przyznaniu się do domniemanego naruszenia prawa 
autorskich i uiszczeniu zapłaty.

Fakt, że naruszenie praw autorskich należy uznać za domniemane, wynika m.in. 
z tego, że nie istnieje wykładnia prawa, która uznaje udostępnianie treści w sieci BitTor-
rent za faktyczne naruszenia art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Jak dotąd nie zapadł żaden wyrok 
w tej sprawie, co m.in. wynika z tego, że dochodzenia w sprawie łamania prawa autor-
skich za pośrednictwem sieci BitTorrent wciąż trwają. Natomiast istnieje wykładania 
prawa, która stwierdza, że fragmentaryczne udostępnianie plików nie jest tożsame z roz-
powszechnianiem utworu. W konsekwencji użytkowanie sieci BitTorrent nie prowadzi 
do złamania przepisu, o którym mowa w art. 116 wyżej wymienionej ustawy (por. Po-
stanowienie z dnia 7 lutego 2013 r.).

Mimo niejednoznaczności słuszności roszczeń wysuwanych przez kancelarie skala 
wykorzystania mechanizmu jest bardzo duża. Według różnych źródeł szacuje się, że 
toczy się kilkaset tysięcy postępowań w sprawie ustalenia, czy zostało popełnione prze-
stępstwo. Przy czym należy podkreślić, że w niektórych przypadkach prokuratura od-
mówiła przyjęcia zgłoszenia (Czubkowska, 2014).

Alternatywa dla sieci BitTorrent

Działania prowadzone zgodnie z mechanizmem copyright trolling mogą być uznawa-
ne za mające charakter oportunistyczny, jeżeli jednak analizować je z punktu widzenia 
wpływu na ogólne ograniczenie naruszania praw autorskich, należałoby uznając je za 
korzystne. Wynikać by to mogło z tego, że szum medialny wokół praktyk copyright trol-
ling powinien skłonić użytkowników sieci BitTorrent do zaprzestania wymiany plików 
i tym samym minimalizacji zagrożenia wszczęcia wobec nich dochodzenia. W konse-
kwencji powinno się to przełożyć na spadek nieformalnego obrotu cyfrowymi dobrami 
informacyjnymi. Jednak w efekcie rozpowszechnienia wśród internautów informacji na 
temat prowadzenia przez policję przesłuchań użytkowników sieci BitTorrent wzrosła 
świadomość co do sposobów nieautoryzowanego obrotu cyfrowymi dobrami informa-
cyjnymi, który nie pociąga do odpowiedzialności karnej (Wąsowski, 2014). Tym samym 
na popularności zyskują portale świadczące usługi związane z hostingiem plików (np. 
Chomikuj.pl) oraz wideo strumieniowym takie jak Any-Files i CDA.pl. Powszechnie 
wykorzystuje się również największe serwisy tego typu, czyli YouTube oraz Dailymotion, 
choć zakres nieautoryzowanych treści jest tu zdecydowanie mniejszy. Szczególną popu-
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larność w ostatnim czasie zyskuje portal CDA.pl, który działa na granicy prawa, zapew-
niając internautom dostęp do treści bez jakiegokolwiek ryzyka poniesienia konsekwencji 
prawnych (Czubkowska, 2015). Prócz wyżej wymienionych, które normatywnie uznaje 
się za działające na pograniczu prawa, istnieje również wiele portali, których właściciele 
jawnie łamią prawa autorskie w celu osiągania korzyści majątkowych. Chodzi tu o takie 
portale jak vod24.tv i powiązane z nim KinomanTV, Zalukaj.tv, wkinie.tv oraz najpopu-
larniejszy Zalukaj.com. Na portalach tych wykorzystuje się różne metody zarobkowania, 
począwszy od reklam, a kończąc na mikropłatnościach. I chociaż organy ścigania prowa-
dzą działania mające na celu ich zamknięcie, to wciąż powstają nowe. W 2014 i 2015 r.  
udało się doprowadzić do zamknięcia m.in.: Kinomaniak.tv, eKino.tv, iiTV.info, scs.pl 
i seansik.tv (Majdan, 2014; Majdan, Przybysz, 2015; Połowianiuk, 2015), jednak na ich 
miejscu pojawiły się nowe, co wynika głównie z faktu, że proceder ten jest opłacalny, 
gdyż internauci chcą z nich korzystać.

Należy w tym miejscu podkreślić, że są one alternatywą dla sieci BitTorrent, która 
nie niesie dla oglądających ryzyka poniesienia odpowiedzialności. Wynika to z tego, 
że odpowiedzialność spoczywa na rozpowszechniającym, a nie korzystającym z wyżej 
wymienionych źródeł cyfrowych dóbr informacyjnych.

Podsumowanie

Oportunistyczny charakter mechanizmu copyright trolling wywołuje niezamierzone 
konsekwencje w postaci wzrostu świadomości użytkowników sieci BitTorrent. To z kolei 
prowadzi do wzrostu zainteresowania kanałami nieformalnego i nieautoryzowanego 
obrotu cyfrowymi dobrami informacyjnymi, takimi jak serwisy wideo strumieniowego, 
z których korzystanie nie wiąże się z konsekwencjami karnymi. O ile sieć BitTorrent nie 
jest źródłem korzyści majątkowych dla jej uczestników, o tyle serwisy wideo strumienio-
wego generują ich właścicielom zyski. Oznacza to, że walka z naruszeniami praw autor-
skich w sieci BitTorrent pogłębia proceder osiągania korzyści z łamania praw autorskich. 
Należy tu podkreślić, że podmioty zajmujące się copyright trolling nie podejmują działań 
wobec serwisów wideo strumieniowego, co wynika m.in. z tego, że nie są w stanie nakło-
nić ich do dobrowolnej zapłaty kary umownej – a więc nie mają w tym żadnego interesu.

Należy stwierdzić, że mechanizm copyright trolling jest mało skuteczny i prowadzi 
do pogłębienia dysonansu między formalną instytucją praw autorskich a kulturą kopio-
wania. Podkreślić należy również, że duże wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne nie 
angażują się w działania związane z copyright trolling. Zwykle mechanizm ten wykorzy-
stują relatywnie małe podmioty, których produkcje nie odnoszą komercyjnego sukcesu 
(Olanicki, 2015). Poważni gracze rynkowi prowadzą politykę zmierzającą do minimaliza-
cji nieformalnych kanałów dystrybucji poprzez uczynienie kanałów formalnych bardziej 
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konkurencyjnymi. Działania te są zresztą relatywnie skuteczne, co ukazują statystyki 
natężenia ruchu internetowego. W regionach, w których kanały formalnej dystrybucji 
są bardziej rozwinięte, sieć BitTorrent traci użytkowników (por. Czetwertyński, 2015a, 
s. 57).
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Abstrakt

Artykuł podejmuje problem respektowania i egzekwowania praw autorskich w stosunku do cyfrowych dóbr infor-
macyjnych, które rozpowszechniane są za pośrednictwem Internetu. W trakcie batalii toczonej między posiadaczami 
praw autorskich do dóbr informacyjnych a internautami wymieniającymi je w sposób nieautoryzowany zaistniało zjawi-
sko copyright trolling, które jest działaniem o naturze oportunistycznej. Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu 
copyright trolling i określenie, jakie konsekwencje powoduje jego wykorzystywanie. W artykule postawiono tezę gło-
szącą, że działania oportunistyczne związane z egzekwowaniem praw autorskich prowadzą faktycznie do obniżenia 
autorytetu społecznego instytucji praw autorskich.

Copyright trolling and the problem of copyright enforcement in the age of internet

Article deals with the problem of respect and enforcement of copyright in relation to digital information goods, 
which are distributed via the Internet. On the basis of the conflict between holders of copyright to information goods 
and Internet users that exchanging those goods without the authorization, grows a phenomenon of copyright trolling, 
which is an act of opportunist. This article goal is to explain the mechanism of copyright trolling and determine its 
consequences. In the article there is a thesis, which states that the opportunistic activities related to the enforcement 
of copyright actually lead to a reduction in social authority of copyright.






