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Przedmowa

Celem naszego czasopisma jest umożliwienie wymiany wiedzy naukowej
na tematy związane z szeroko rozumianą polityką gospodarczą. Staramy się
to realizować od 1999 r., tj. od czasu wznowienia wydawania czasopisma
„Polityka Gospodarcza”, którego tradycje sięgają okresu międzywojennego.

W niniejszym, podwójnym numerze, datowanym na lata 2001-2002,
znajdziecie Państwo artykuły z wielu różnych pól badawczych. Są to m.in.
teksty dotyczące rozwoju gospodarczego i polityki gospodarczej różnych
państw, zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Polski i jej polity-
ki gospodarczej, integracji Polski z Unią Europejską, cykli koniunkturalnych
– ich metodologii mierzenia i wyniki badan empirycznych, teorii polityki gospo-
darczej, przemian makro- i mikroekonomicznych w Polsce oraz ich perspek-
tyw, przemian i polityki strukturalnej, różnych zagadnień polityki makroekono-
micznej oraz mikroekonomicznej w Polsce, polityki regionalnej i lokalnej.
Jak więc widać, zakres tematyczny artykułów po raz kolejny jest bardzo szero-
ki, obrazując różne zainteresowania badawcze osób zajmujących się tą dzie-
dziną.

Artykuły do niniejszego wydania zostały zebrane w latach 2001-2002.
Część z nich pochodzi z zagranicy, ze współpracujących z Katedrą Polityki
Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie katedr polityki gospo-
darczej oraz ośrodków badawczych. Jednakże większość z nich jest autorstwa
polskich adeptów nauki: od profesorów do doktorantów. Chcielibyśmy podzię-
kować Autorom za zainteresowanie wykazane naszym czasopismem.

Mamy nadzieję, że zarówno różnorodność artykułów i szeroki zakres te-
matyczny, a także dobór autorów, spotkają się ponownie z zainteresowaniem
naszych Czytelników.

Na zakończenie chcielibyśmy poinformować o kolejnej, organizowanej
przez Katedrę Polityki Gospodarczej SGH konferencji pt. Polityka gospodarcza
w teorii i praktyce, która odbędzie się w 2002 r., tradycyjnie już w pierwszy
piątek grudnia. Polecamy również zainteresowanie inicjatywami współpracują-
cej z Katedrą fundacji (na stronie internetowej: www.instytut.info).

Redakcja







Piotr Albiński

KIEDY POLSKA POWINNA STAĆ SIĘ CZŁONKIEM
UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ?

1. Pogłębienie procesu integracji

Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2002 r. nowej waluty euro w 12 pań-
stwach Unii Europejskiej nastąpiło dalsze pogłębienie procesu integracji.
W związku z rozszerzeniem UE w perspektywie kilku lat proces ten ulegnie
dalszej intensyfikacji, polegającej przede wszystkim na zmianach prawno-
ustrojowych. Zmiany te potwierdzone zostały w Traktacie Nicejskim w grudniu
2000 r., który usankcjonował rozszerzenie, wprowadził zwiększenie zakresu
głosowania większością kwalifikowaną, między innymi w sprawach funduszy
strukturalnych, dokonał zmian w systemie ważenia głosów w Radzie UE, ustalił
alokację miejsc i mandatów w instytucjach unijnych dla przyszłych członków,
a także określił warunki wzmocnionej współpracy państw (obecnie wystarczy
ich 8 do zainicjowania takiej współpracy). Muszą te państwa jednak przestrze-
gać praw, kompetencji i obowiązków państw nie uczestniczących przy zacho-
waniu dla nich klauzuli otwartości, gdyby te ostatnie chciały się przyłączyć do
inicjatorów pogłębionej integracji.

Osiągnięta zgoda w sprawie rozszerzenia UE o państwa Europy Środ-
kowowschodniej była poprzedzona debatą nad przyszłym modelem Europy.
Jej wizja – to 30 państw połączonych konstytucją, wspólnym parlamentem
i wybieranym przez obywateli prezydentem – przedstawiona została przez
niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joschkę Fischera. Zbulwersowała
ona jednak czołowych polityków europejskich wywołując otwarty spór o przy-
szłość Europy.

Zagadnieniu temu poświęcona została deklaracja Rady Europejskiej
ogłoszona w Laeken w grudniu 2001 r. zatytułowana „Przyszłość Unii Europej-
skiej”. Sformułowano w niej szereg pytań dotyczących między innymi podziału
przyszłych kompetencji między organami UE i jej członkami w związku z re-
formami, których szczegółowy projekt przygotuje do 2003 r. nowo powołany
Konwent, aby przedłożyć go konferencji międzyrządowej w 2004 r. Prace
Konwentu powinny rozstrzygnąć istniejący również w Polsce dylemat, czy
przyszła Europa ma być Europą Ojczyzn czy Federacją Europejską? Tę ostat-
nią przedstawia się często jako superpaństwo, wchłaniające państwa narodo-
we. Pojawiają się pytania – czym jest i czym powinna być federalna Europa
oraz w jaki sposób Polska powinna się w niej określić? Jeśli współpraca
państw w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej ulegnie dalszemu pogłębie-
niu i przybierze formę federacji, kiedy i na jakich warunkach powinna do niej
przystąpić Polska?
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2. Etapy integracji Polski z UE i UGW

Traktat Nicejski utorował Polsce drogę do członkostwa w UE w 2004 r.
W zasadzie termin ten mógłby być zagrożony jedynie niemożnością zamknię-
cia przez polskich negocjatorów wszystkich rozdziałów aquis communautaire
do końca 2002 r., bądź ograniczeniem liczby nowo przyjmowanych członków
w związku z ewentualnym negatywnym wynikiem powtarzanego w Irlandii
referendum na temat przyjęcia w/w traktatu. Przyjmując, że Polska została by
członkiem w 2004 r., to uzyskanie pełni praw w UE nastąpiłoby etapowo, za-
równo w związku trwaniem okresów przejściowych jak i ograniczeniami bu-
dżetu określonego w Agendzie 2000.

W pierwszym etapie integracji, od momentu ewentualnego przystąpienia
do roku 2006, tj. do czasu wygaśnięcia odrębnego budżetu określonego
w Agendzie 2000, obowiązywać będą zarówno ograniczenia budżetowe jak
i wynikające z możliwych okresów przejściowych, np. w dostępie do rynku
pracy, w finansowaniu rolnictwa i infrastruktury, w przepływie towarów, kapitału
i zakupu ziemi.

Drugi etap integracji charakteryzujący się pełniejszą partycypacją Polski
w budżecie UE nastąpiłby od 2007 r. do wygaśnięcia wynegocjowanych okre-
sów przejściowych. W etapie tym wyodrębnić ewentualnie można by co naj-
mniej kilkuletni okres uczestniczenia gospodarki polskiej w Mechanizmie Kur-
sów Walutowych 2 (ERM 2) Europejskiego Systemu Walutowego, którego
celem byłoby ustabilizowanie kursu złotego wobec euro.

Trzeci etap integracji mógłby się dokonać dopiero po zakończeniu okre-
sów przejściowych i w przypadku pomyślnego ustabilizowania kursu złotego
wobec euro prowadziłby do uzyskania członkostwa w Unii Gospodarczej
i Walutowej i ewentualnej federacji, jaka byłaby wynikiem pogłębionej współ-
pracy jej członków.

3. Spór o tempo i zakres integracji walutowej z obszarem euro

W Polsce od kilku lat trwa debata nad tempem i zakresem integracji wa-
lutowej z obszarem euro. Wyodrębnić można w niej dwie grupy przeciwstaw-
nych postulatów:
• W ramach pierwszej grupy postuluje się maksymalnie przyśpieszyć proces

integracji i doprowadzić do jak najszybszego przyłączenia się do obszaru
euro lub do jednostronnej etapowej euroizacji.

• W ramach drugiej grupy postuluje się uzależnienie terminu uzyskania
członkostwa w UGW od stanu dostosowań w gospodarce (głównie popra-
wy jej konkurencyjności), które uchronią ją przed działaniem szoków asy-
metrycznych, w szczególności przed wzrostem bezrobocia i recesją w wy-
niku gwałtownego zaostrzenia konkurencji w skali europejskiej i globalnej!
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W ramach pierwszej grupy postulatów za jak najszybszym, nawet przed
zakończeniem negocjacji z UE, przyłączeniem się Polski do obszaru euro
wypowiedział się laureat nagrody Nobla z ekonomii Robert Mundell,1 wskazu-
jąc na pozytywne skutki stabilizacji monetarnej i niskich stóp procentowych dla
wzrostu PKB i redukcji deficytu budżetowego.

Z kolei, A. S. Bratkowski i J. Rostowski2 proponują rozwiązanie dwuwa-
riantowe, by Polska – wykorzystując duże rezerwy walutowe – bez uprzednie-
go wstąpienia do UGW wprowadziła euro w miejsce złotego lub dokonała
stopniowej jednostronnej euroizacji w postaci powołania izby walutowej,
usztywnienia kursu złotego wobec euro i wprowadzenia dwuwalutowości.

Za pierwszym wariantem przemawia możliwość zdynamizowania wzrostu
gospodarczego; nowy kurs wymiany na poziomie 4,20 zł za euro dałby impuls
eksportowy, który przyczyniłby się do przyspieszenia wzrostu PKB o co naj-
mniej 2% rocznie.

Za drugim wariantem (w przypadku sprzeciwu UE wobec pierwszego)
przemawia możliwość korzystnego dostosowania naszej gospodarki do obsza-
ru euro, chociaż istniałoby ryzyko ataków spekulacyjnych wobec złotego.

Wśród tej grupy były też postulaty dążenia do uzyskania jednoczesnego
członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach
naszych negocjacji i działań dostosowawczych.3 Argumentowano, iż pośpiech
w przystąpieniu do UGW jest szczególnie niezbędny, gdyż powstaje ona jako
odrębna organizacja, tworzone są w niej nowe instytucje (np. Rada Euro),
które będą szybciej integrować swych członków, stwarzając im lepsze warunki
rozwoju w porównaniu do państw UE pozostających poza unią monetarną.
UGW zmierza wyraźnie w kierunku unii politycznej, w której członkowie muszą
spełnić nie tylko ostre kryteria zbieżności,4 ale także przekazać swe uprawnie-
nia narodowe w dziedzinie polityki monetarnej na szczebel ponadnarodowy.

W ramach drugiej grupy postulatów prof. Karol Lutkowski przestrzega
przed pochopną rezygnacją z wpływu na politykę kursową oraz na politykę
strukturalnych przemian proeksportowych jako skutku euroizacji. Według niego
program euroizacji ma na pozór wiele zalet wynikających ze stabilności mo-
netarnej, jednak ryzyko zapaści gospodarki polskiej w konfrontacji z presją

                                           
1 R. Mundell, Międzynarodowa architektura finansowa, Obszar euro i jego rozszerzenie na

Europę Wschodnią, „Master of Business Administration”, nr 6/2000, s. 10.
2 J. Rostowski, Do waluty na skróty, „Polityka” nr 41, 13 pażdziernika 2001, s. 64.
3 K. Popowicz, Dwie unie razem, „Rzeczpospolita” nr 172, 24 lipca 1999, s. A11.
4 Według ustaleń z Maastricht:

• stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w 3 kra-
jach UE, w których stopa ta jest najniższa,

• długoterminowa stopa procentowa nie przekraczająca o więcej niż 2 punkty procentowe
średniej stóp procentowych występujących w 3 krajach UE o inflacji jak wyżej,

• deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB,
• dług publiczny nie większy niż 60% PKB,
• stabilny kurs wymiany w okresie ostatnich 2 lat.
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zewnętrznej konkurencji jest zbyt duże, by sądzić, iż poprawa konkurencyjno-
ści producentów krajowych dokona się sama w takich warunkach.5

Z kolei prof. Edmund Pietrzak przewiduje najwcześniejszy termin przy-
stąpienia Polski do strefy euro w 2008 r., po wcześniejszym uzyskaniu człon-
kostwa w UE.

4. UGW – szansa dla krajów peryferyjnych

Korzyści uczestnictwa w UGW szczególnie widoczne są obecnie w przy-
padku Finlandii, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, w których stopy wzrostu są
wyższe od średniej w UE. W ten sposób kraje UE o niższym poziomie zamoż-
ności mogły nadrabiać swe opóźnienie w stosunku do większych i bardziej
zamożnych, ale rozwijających się wolniej.6 W obszarze UGW udało się utrzy-
mać nie tylko realną niską cenę pieniądza (1,5%), ale i stabilność cen przy
rocznej stopie inflacji 1,7%. Tak niska inflacja utrzymała się mimo podwojenia
cen ropy, a szczególne przyśpieszenie wzrostu nastąpiło w krajach peryferyj-
nych.

Ich sukces rozwiał niepokojące również dla Polski obawy, że Europejski
Bank Centralny będzie głównie prowadził politykę korzystną dla Niemiec,
Francji lub Włoch.

Tymczasem okazało się, że polityka monetarna EBC była najmniej ko-
rzystna dla Niemiec, które mając w 1999 r. najwyższe wśród państw członkow-
skich stopy procentowe (3%) i najniższą inflację (poniżej 1%) zanotowały tylko
1% wzrost w porównaniu do średniej UGW (2,2%).7 Wynika to stąd,
że w krajach o niskim tempie wzrostu PKB efekt obniżki stóp procentowych na
pobudzenie koniunktury był najsłabszy, natomiast w krajach o ponadprzecięt-
nym tempie wzrostu przyczynił się do jego poprawy.

Pewnym korzystnym dla niektórych z tej grupy krajów czynnikiem było
ustalenie korzystnych kursów rekonwersji ich narodowych walut na euro.
Np. w Hiszpanii kurs rekonwersji pesety na euro był stosunkowo niski i w ten
sposób przedsiębiorstwa hiszpańskie dysponowały pewną istotną rezerwą
konkurencyjności, która nie została “zjedzona” przez wyższą inflację. Dopro-
wadziło to do wzrostu eksportu i PKB.

                                           
5 Pożegnanie ze złotym. Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 22,

18 października 2001, s. 4.
6 H. Remsperger, Neun Monate Euro-Geburt einer Währung, Rede anläßlich der

Kooperationsveranstaltung des Karlsruher-Info-Clubs mit der IHK Frankfurt 17 Sept. 1999 im
Hause der IHK Frankfurt, s. 11.

7 M. Łazarowicz, Nieobliczalne eurostopy, „Gazeta Bankowa” nr 11, 13-19 marca 1999, s. 40.
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5. Pierwsze trzy lata funkcjonowania strefy euro

Określenie harmonogramu integracji z UGW jest procesem obarczonym
z jednej strony ryzykiem początkowej destabilizacji, z drugiej strony wyzwa-
niem prowadzącym do stabilnego rozwoju jakie stwarza uczestnictwo w strefie
euro. Po uprzednim usztywnieniu stóp konwersji między walutami narodowymi
a euro 11 krajów Unii przyjęło je jako wspólny pieniądz od 1 stycznia 1999 r.
Od 2002 r. euro stało się jedynym środkiem płatniczym na obszarze UGW.
Rynki finansowe uległy scaleniu dzięki wprowadzeniu jednolitej polityki mone-
tarnej “wspólnej miary”, w tym jednolitej krótkoterminowej stopy procentowej.

Głównym celem polityki monetarnej stało się utrzymanie stabilności cen,
przy czym podpisany w czerwcu 1999 r. w Kolonii Europejski Pakt o Zatrud-
nieniu (European Employment Pact) miał ją wspierać i powodować stałe
zmniejszanie bezrobocia. Pakt ten opiera się na trzech filarach:
• makroekonomiczny dialog na poziomie narodowym i europejskim pomiędzy

związkami zawodowymi, pracodawcami i przedstawicielami instytucji mo-
netarnych i budżetowych (Proces Koloński – Cologne Process). Celem te-
go dialogu jest wypracowanie pakietów polityki gospodarczej łagodzącej
napięcia społeczne przy założeniu zasady elastyczności płac realnych;

• reformy strukturalne i ekonomiczne (Proces Cardiffski – Cardiff Process)
mające na celu wzrost zatrudnienia i wydajności pracy oraz eliminację dys-
proporcji ekonomicznych przy zachowaniu równowagi budżetowej. Należą
do nich działania w dziedzinie rozwoju oświaty i kształcenia zawodowego;

• skoordynowana polityka zatrudnienia i rynku pracy, wytyczne dla zatrud-
nienia (Proces Luksemburski – Luxembourg Process). Należy do niej poli-
tyka aktywizacji rynku pracy, szczególnie w regionach zagrożonych bezro-
bociem, usprawnienia systemu opodatkowania płac zmierzającego do ob-
niżki kosztów osobowych. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających
z Europejskiego Paktu o Zatrudnieniu jest dążenie do obniżki podatków od
płac8 (szczególnie najniższych) na całym obszarze UE.

Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu strefy euro są raczej
zachęcające. Choć w niektórych krajach nie udało się przeciwdziałać tenden-
cjom osłabienia tempa wzrostu PKB i powiększania się bezrobocia w 2002 r.
(Niemcy, Włochy, Francja), to jednak w innych, które utrzymały wyższe tempo
rozwoju (Irlandia, Grecja, Finlandia), spadała inflacja. W krajach strefy euro
następowała oczekiwana synchronizacja i wyrównywanie się wskaźników
rocznego wzrostu PKB i inflacji. Np. wskaźniki te wynosiły odpowiednio dla
Francji – 1,9 % oraz 1,5%, dla Włoch – 1,6 % oraz 1,8 % i dla Irlandii – 5,8 %
oraz 3,5 %.9 Spadał kurs euro względem dolara, co sprzyjało rozwojowi eks-
portu i wzrostowi PKB. Rynek stawał się bardziej przejrzysty poprzez łatwiej-
                                           
8 Ch. Ghymers, Macroeconomic policy mix and the European Employment Strategy, Friedrich

Ebert Stiftung, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 1999, s. 9.
9 G. T. Sims, Kraje strefy euro wreszcie zaczynają wyrównywać krok, „Gazeta Wyborcza”,

8 października 2001.
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szą porównywalność cen. Zanikały koszty wymiany walut i ryzyka związane
zarówno z fluktuacjami ich kursów jak i stóp procentowych. Jednocześnie
zaostrzeniu uległa konkurencja, co wyzwoliło nową falę fuzji i przejęć firm
o skali wielokrotnie większej niż w poprzednich latach. Umacniało się przeko-
nanie, że strefa euro zapewnia stabilność finansową, chociaż pojawiły się
napięcia związane z odpływem kapitałów do strefy dolara, w której zarówno
poziom stóp procentowych jak i tempo wzrostu były bardziej atrakcyjne dla
inwestorów niż w Europie.

Wspólna waluta krajów UGW poprawiła sytuację finansową przedsię-
biorstw działających obecnie na rynku pozbawionym rozdrobnienia wynikają-
cego z istnienia narodowych stref walutowych. Np. szczególnie duże przedsię-
biorstwa liczą na nową ekspansję rynkową zarówno w warunkach braku ryzyka
wahań kursowych jak i nowych możliwości porównywania w bezpośredni spo-
sób cen dóbr i usług tworzących nakłady i wyniki. Są to warunki szczególnie
korzystne dla niemieckich eksporterów10.

Utrzymanie koniunktury w strefie euro zależy od tego, czy zarówno oto-
czenie wewnętrzne jak i zewnętrzne będzie dla tej waluty korzystne. Np. prze-
kroczenie przez Włochy progu deficytu budżetowego, zachwianie równowagi
fiskalnej i odpływ kapitałów z Niemiec przyczyniały się także do osłabienia
euro. Obserwowano także zjawiska rywalizacji między strefą walutową euro
i strefą walutową dolara, które skłaniają obserwatorów rynków walutowych do
wniosku, że powinna nastąpić koordynacja polityk pieniężnych EBC i Amery-
kańskiego Systemu Rezerwy Federalnej. Utrzymywanie sytuacji, w której euro
wewnątrz UGW jest silne, a na zewnątrz jest słabe, wydaje się na dłuższą
metę nie do utrzymania i koordynacja taka stanie się nieuchronna. Tak więc
EBC i FED stają się już dzisiaj zalążkiem światowego banku centralnego,
nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy11.

Prowadzona w pierwszym roku funkcjonowania euro przez EBC polityka
monetarna “wspólnej miary” nie była w stanie przeciwdziałać utrzymującemu
się bezrobociu, niskiej skłonności do inwestowania i powolnemu wzrostowi
gospodarczemu, które były udziałem niektórych państw UGW. Neutralizacja
tych niepożądanych zjawisk w drugim i trzecim roku następowała zarówno w
wyniku działań będących w gestii decyzyjnej poszczególnych krajów za pomo-
cą polityki fiskalnej, reform strukturalnych, aktywnych działań na rynku pracy
i w oświacie jak również wskutek coraz skuteczniejszej polityki EBC.

6. Strefa euro – korzyści i wyzwania dla polskich producentów

Na integrację Polski z UGW spojrzeć można z punktu widzenia uwarun-
kowań makro i mikroekonomicznych istotnych dla polskich producentów. Uwa-

                                           
10 H. Schieber, Bedeutung des Euro für Deutschland und die Bundesbank, Vortrag anläßlich

des Euro-Forums im Club de Banqueros, Mexiko 10 marca 1997, s. 7.
11 M. Stańczuk, Euro to nie monetarna wyspa, „Gazeta Bankowa” nr 9, 29 lutego-

6 marca 2000, s. 37.
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runkowania makro to strefa euro w Unii Europejskiej obejmująca prawie 70%
polskiego eksportu (w tym 50% przypada na Niemcy) oraz 60% importu do
Polski. Nie ulega wątpliwości, że właśnie w tej strefie koncentrować się będą
polskie interesy gospodarcze i polityczne. Producenci otrzymują szansę roz-
woju w postaci dostępu do coraz bardziej rozwiniętego rynku 290 mln konsu-
mentów.

Wśród uwarunkowań mikroekonomicznych wymienić można szereg ko-
rzyści występujących w strefie euro:
• niższe w porównaniu do polskich koszty uzyskania kredytu, co może uła-

twić restrukturyzację polskich przedsiębiorstw i poprawę ich konkurencyj-
ności,

• eliminacja kosztów wymiany walut oraz kosztów transakcji zabezpieczają-
cych przed ryzykiem kursowym,

• większa pewność planowania działalności gospodarczej w związku z przej-
rzystością jednolitej polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski
Bank Centralny,

• racjonalizacja systemów płatniczych oraz obniżka kosztów obsługi banko-
wej,

• współpraca z coraz sprawniejszym, konsolidującym się systemem banko-
wym ułatwiającym dostęp do rynku,

• dogodniejsze warunki dla realnej oceny konkurencyjności i polityki koszto-
wej firm,

• dostęp do rozwojowego rynku instrumentów dłużnych dla przedsiębiorstw,
kredytów hipotecznych i instytucji municypalnych.

Wśród wyzwań, którym sprostać będą musieli polscy producenci
w pierwszej kolejności pojawia się konieczność poprawy konkurencyjności.
Aby ją osiągnąć, trzeba szybko łączyć siły wobec postępującej koncentracji
w produkcji i usługach w strefie euro. Wzbierająca fala fuzji i konsolidacji wiel-
kich koncernów produkcyjnych i banków wskazuje, że łatwiej jest konkurować
przedsiębiorstwom dużym i działającym w skali europejskiej jak i globalnej.

Działalność przedsiębiorstw na rynku europejskim nie jest pozbawiona
ryzyka. Łatwość zaciągnięcia tańszego niż w Polsce kredytu może stać się
pułapką, gdy z jakiś powodów pozycja złotego osłabnie, a koszty spłaty kre-
dytu przekroczą możliwości finansowe zadłużonego przedsiębiorstwa.

Oddziaływanie państwa wobec przedsiębiorstw zagrożonych bankruc-
twem będzie ograniczone do polityki strukturalnej i rynku pracy. Płace realne
w przedsiębiorstwach będą musiały być uelastycznione i uzależnione od ich
sytuacji finansowej. Alternatywą może być albo wzrost bezrobocia albo wzrost
mobilności pracy, która w Polsce jest względnie ograniczona. Przedsiębior-
stwom przyjdzie zatem działać w innej sytuacji rynkowej. Choć będą chronione
przed inflacją, ryzykiem zmian kursów walut i stóp procentowych, to w znacz-
nie większym stopniu niż dotychczas będą musiały sobie radzić z polityką
zatrudnienia i płac.
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7. Uwarunkowania integracji Polski z UGW

Proces integracyjny powinien być na tyle intensywny, aby Polska mogła
w jak najkrótszej perspektywie czerpać korzyści z funkcjonowania w strefie
euro. Na proces ten od momentu uzyskania członkostwa UE składają się
jednak trzy etapy, które niezmiernie trudno byłoby scalić w jeden i skrócić
łącznie do kilku lat. Zarówno dla UE jak i dla Polski powstaje trudne zadanie,
jak pogodzić uzyskanie jednocześnie pełni praw politycznych i pełni praw
gospodarczych przed rokiem 2006 w sytuacji już podzielonego budżetu między
starych członków i kraje przystępujące do UE (zgodnie z Agendą 2000 przyjętą
w 1999 r. w Berlinie). Propozycja Komisji Europejskiej objęcia części nowo-
przyjętych krajów Wspólną Polityką Rolną wywołała debatę na temat wysoko-
ści kwot, jakie mają otrzymać kraje kandydackie. Debata ta zakończyła się
kompromisem.

Silną przeszkodą w szybkim uzyskaniu członkostwa w UGW po przystą-
pieniu Polski do UE jest fakt, że nie uda się w ciągu kilku lat spełnić zarówno
wszystkich wspólnotowych kryteriów kompatybilności (ze względu na okresy
przejściowe) jak i zbieżności. Poza tym oprócz spełnienia tych kryteriów równie
ważne jest spełnienie kryteriów konwergencji strukturalnej, szczególnie
w dziedzinie dostosowania się do konkurencji unijnej. Według sporządzonego
przez NBP wstępnego harmonogramu Polska powinna przystąpić do strefy
euro dopiero 2-3 lata po uzyskaniu członkostwa w UE tj. najpóźniej do
2008 r.12 Z kolei prof. Edmund Pietrzak dopuszcza możliwość przystąpienia
Polski do strefy euro między 2010 r. a 2011r. argumentując, iż po możliwym
przyjęciu Polski do UE np. w 2006 r. usztywnienie kursu złotego i przystąpienie
do ERM 2 powinno nastąpić dopiero z 2-3 letnim opóźnieniem tj. w 2007 r. lub
w 2008 r.

Termin uzyskania przez Polskę członkostwa w UE i UGW powinien być
zależny od tego czy w bilansie ewentualnych strat i korzyści przeważać będą
te ostatnie. Spełnienie kryteriów zbieżności tj. osiągnięcia niskich poziomów
deficytu budżetowego, zadłużenia wewnętrznego, inflacji, stóp procentowych
oraz stabilnego kursu walutowego jest wielce pożądane niezależnie od tego,
czy Polska będzie członkiem obu tych organizacji, czy nie. Zrealizowanie tych
celów wzmocniłoby wiarygodność na rynkach finansowych i pozycję negocja-
cyjną Polski wobec UE. Jak dotąd polska gospodarka spełnia w zasadzie
fiskalne kryteria zbieżności, tj. deficyt budżetowy poniżej 3%, dług publiczny
poniżej 60%, bliska jest także od 2001 r. spełnieniu jednego z kryteriów mo-
netarnych, tj. osiągnięciu odpowiednio niskiej stopy inflacji. Wyniosła ona
za 2001 r. 5,5 %, przy czym w lutym 2002 r. spadła do 3,5 %, a więc była taka
jak w Irlandii.

Natomiast stopy procentowe były w pierwszej połowie 2002 r. dużo wyż-
sze w porównaniu do istniejącego w UE ich poziomu. Choć kurs złotego jest
relatywnie stabilny, to utrzymująca się nierównowaga w polskim bilansie obro-
                                           
12 T. Radzimińska, Początek końca złotego, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 49, 5 grudnia 1999,

s. 12.
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tów bieżących, tendencje recesyjne i niebezpieczeństwo pojawienia się kryzy-
su finansowego zagrażają skuteczności kursu walutowego jako nominalnej
kotwicy polityki stabilizacji.

W scenariuszu integracyjnym panuje na ogół zgodność co do tego,
że w najlepszym interesie Polski w pierwszej kolejności powinny być spełnione
wyżej wymienione dwa kryteria fiskalne i dwa monetarne. Natomiast moment,
w którym Polska powinna zrezygnować z posługiwania się kursem walutowym
jako aktywnym narzędziem oddziałującym zwłaszcza na konkurencyjność
przedsiębiorstw, powinien być zdaniem wielu ekspertów wydłużony.13 Dokona-
ne w kwietniu 2000 r. upłynnienie złotego nie jest sprzeczne z tym postulatem,
ponieważ nastąpiło ono jeszcze w warunkach ograniczonej wymienialności
waluty polskiej.

Pełna wymienialność złotego powinna nastąpić w tym momencie, w któ-
rym gospodarka na trwale upora się z inflacją i osiągnie poziom konkurencyj-
ności zbliżony do europejskiego. Inaczej trudniej będzie się zabezpieczyć
przed znacznymi spadkami produkcji i zatrudnienia jedynie za pomocą polityki
strukturalnej i aktywizacji rynku pracy. Warto zwrócić uwagę na to, iż już
w momencie wejścia Polski do UE nastąpi pełna liberalizacja dewizowa,
w wyniku której złoty stanie się walutą w pełni wymienialną. Nastąpi nieograni-
czony przepływ kapitału między Polską i zagranicą,14 a utrzymanie w takich
warunkach stabilnego kursu złotego wobec euro poprzez interwencje NBP
może się stać zbyt kosztowne. Oznaczałoby to, że nie należy śpieszyć się
z wchodzeniem do Mechanizmu Kursów Walutowych 2 (ERM 2) Europejskiego
Systemu Walutowego.15

Są także poważne względy ekonomiczne, które wskazują na zasadność
wstrzymywania się z członkostwem w ERM 2. Istnienie w nim ±15% przedziału
wahań nie gwarantuje pełnej ochrony przed kryzysem walutowym wywołanym
atakiem spekulantów. Zabezpieczyć przed nim może natomiast całkowite
zniesienie przedziałów odchyleń kursowych, gdyż nie znając dopuszczalnej
skali możliwych wahań spekulanci będą obawiać się korekty rynkowej w wa-
runkach rosnącej niepewności. Groźba takiej korekty sprowadzającej kurs do
poziomu równowagi jest znacznie skuteczniejszym straszakiem niż interwencje
walutowe wynikające z zasad ERM 2.16

Zaletą wprowadzenia w gospodarce polskiej płynnego kursu jest jego
zdolność do wahań na krótką metę w szerokim zakresie (aby odstraszyć po-
tencjalnych spekulantów), a także stabilność w długim okresie czasu dla za-
chowania wewnętrznej stabilizacji, zewnętrznej wiarygodności oraz wzrostu.
Ścieżkę dojścia Polski do UGW powinien określać taki poziom złotego wobec
                                           
13 K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska, Euro nowa waluta, TWIGGER SA, Warszawa 1999,

s. 68.
14 Istota tego mechanizmu nie ulegnie zasadniczej zmianie, jeśli utrzymywać się będą częścio-

we ograniczenia związane z okresami przejściowymi.
15 Zgodnie z tym mechanizmem (ERM 2 – Exchange Rate Mechanism 2) kraje spoza UGW

zwiążą dobrowolnie swoje waluty z euro. Ich kurs będzie mógł się wahać w paśmie ±15% od
kursu centralnego euro.

16 P. Kowalewski, Żegnaj ERM 2, „Gazeta Bankowa”, 14-20 marca 2000, s. 19.
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euro, który nie będzie sztucznie przewartościowany. Kurs ten powinien zawie-
rać rezerwę konkurencyjności w warunkach ciągle wyższego tempa polskiej
inflacji w porównaniu do średniej w UE. Polska przystępując do ERM 2 mogła-
by być z jednej strony pod naciskiem ustalenia przewartościowanego kursu,
a z drugiej strony, mając na względzie zachowanie korzystnych warunków dla
napływu kapitału, utrzymywałaby wyższe niż w UE stopy procentowe. Między
ich poziomem a stabilizacją kursową zachodziłaby rozbieżność polegająca na
stałej presji na aprecjację złotego. Ponieważ aprecjacja ta działaby antyinfla-
cyjnie, następowałby spadek stóp procentowych, po którym inflacja mogłaby
wzrosnąć na nowo i sytuacja wróciłaby do punktu wyjścia. Rozwiązaniem
dopuszczalnym w ERM 2 byłaby rewaluacja, która w przypadku Polski tylko
pogłębiłaby nierównowagę zewnętrzną. A zatem dopóty, dopóki stanowi ona
tak poważne zagrożenie, sposób stabilizacji kursu przewidziany w ERM 2
mógłby przynieść więcej szkód niż pożytku.

Płynny złoty umożliwić może utrzymanie kursu na takim poziomie wobec
euro, aby gospodarka polska utrzymała zdolność konkurencyjną w warunkach
presji rosnącego deficytu bilansu obrotów bieżących. Jeśli konkurencyjność ta
byłaby niewystarczająca dla utrzymania pożądanego tempa wzrostu i poziomu
zatrudnienia, niezbędna powinna być interwencja NBP korygująca kurs.

8. Wyzwania dla Polski na drodze integracji z UGW

Integracja Polski z Unią Europejską oraz z Unią Gospodarczą i Walutową
jest procesem złożonym i wymagającym intensywnych przygotowań. Uzyska-
nie najpierw członkostwa w UE wymaga spełnienia kryteriów kompatybilności,
które powinno udać się spełnić do końca 2002 r. Z kolei spełnienie ostrzej-
szych kryteriów zbieżności Maastricht jako warunku członkostwa w UGW nie
wydaje się realne przed 2008 r. Nierealistyczne i praktycznie niewykonalne są
postulaty połączenia ewentualnego wcześniejszego członkostwa Polski w UE
z jednoczesnym członkostwem w UGW. Ze względu na ryzyko pojawienia się
kryzysu walutowego Polska nie powinna przedwcześnie wstępować do Me-
chanizmu Kursów Walutowych 2 (ERM 2) zachowując elastyczny kurs waluty
z rezerwą konkurencyjności. Dążyć jednak należy do szybkiego spełnienia
kryteriów zbieżności, gdyż uczestnictwo w strefie euro może przysporzyć
szeregu korzyści wynikających z przejrzystości i jednolitości rynku kapitałowe-
go oraz rynku towarów i usług, a także wyeliminować ryzyko niestabilności
finansowej i walutowej.

Pojawia się natomiast ryzyko wynikające z walki konkurencyjnej, którego
skutkiem może być bezrobocie i spadek dochodów. Jednak unijne programy
wspomagające zmiany strukturalne i aktywizację rynku pracy, jak np. Europej-
ski Pakt o Zatrudnieniu, służą osłabieniu tego rodzaju negatywnych zjawisk
pojawiających się w warunkach stabilności monetarnej. Perspektywy te prze-
mawiają za członkostwem Polski w UGW, która jest również szansą szybkiego
rozwoju dla krajów mniej zamożnych.
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Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej z Nicei Polska będzie mo-
gła wziąć udział w konferencji przygotowującej reformę UE niezależnie od
tego, czy w 2004 r. będzie jej członkiem czy jeszcze nie. Dlatego też ważne
jest bliższe sprecyzowanie polskiego stanowiska w sprawie modelu integracji
przyszłej Europy i odegranie w ten sposób aktywnej roli w pracach Konwentu.

Powstaje pytanie, jakie mogą być szanse uzyskania zgodnego stanowi-
ska w kwestii przygotowania dokumentu reformującego traktaty unijne, czy też
dokumentu o charakterze Konstytucji Europejskiej. Zetrą się tutaj poglądy
zwolenników metod rozwiązań narodowych i federalistycznych, w szczególno-
ści francuskich i niemieckich, chociaż w kwestii pogłębionej integracji krajów
członków UGW (awangarda państw, środek grawitacji itp.) ich stanowiska
mogą być zbieżne. Za rozwiązaniami narodowymi opowie się zapewne także
Wielka Brytania i Szwecja, ale kraje te mogą poprzeć stanowisko niemieckie
w dążeniu do zwiększenia zakresu unarodowienia polityki rolnej, strukturalnej
i regionalnej. Za tym opowiadają się zgodnie wszystkie orientacje polityczne
w Niemczech; panuje tam również zgoda co do przekazania na szczebel unijny
kompetencji w takich dziedzinach, jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo
i ochrona granic, międzynarodowa polityka gospodarcza, ekologia i zwalczanie
zorganizowanej przestępczości. Federalistyczne propozycje niemieckie doty-
czące wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego oraz powołania drugiej izby
jako przedstawiciela państw (analogicznie do Bundesratu) napotkać mogą na
opór Francji, która opowiada się za utworzeniem izby grupującej przedstawi-
cieli narodowych parlamentów.

Dla Polski rysuje się w Konwencie trudne zadanie samookreślenia zbioru
kompetencji, które gotowa byłaby przekazać na szczebel unijny oraz tych, jakie
pozostaną w gestii narodowej. Wychodząc z założenia, że podane wyżej lata
uzyskania możliwego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Unii Gospodar-
czej i Walutowej charakteryzują się dużym prawdopodobieństwem, to powinna
ona preferować te rozwiązania, które nie tylko umożliwią jej uczestnictwo
w tych ugrupowaniach, ale także wyjdą na przeciw powstaniu Eurofederacji,
jaka wyłoni się w perspektywie kilku lat z krajów Eurolandu.

Trzeba się liczyć z faktem, że obecne zjawiska recesji w gospodarce
światowej, a szczególnie pogorszenie koniunktury w USA i Japonii, może
przyspieszyć procesy integracyjne w Unii Gospodarczej i Walutowej. Choć do
tej pory polityka słabego euro łagodziła jej sprzeczności wewnętrzne, to jednak
przyczyniała się do spadku koniunktury w tych dwóch krajach i odbiła się
spadkiem popytu na towary unijne.

Tendencje recesyjne lub inflacyjne wśród członków Unii Gospodarczej
i Walutowej były dotąd na ogół opanowywane drogą zaleceń Rady EU korekt
deficytu budżetowego. Doświadczyły tego Irlandia, a ostatnio Niemcy. Może
się teraz okazać, że zaistnieje pilna potrzeba wprowadzenia obok jednolitej
polityki monetarnej jednolitej polityki fiskalnej, szczególnie w sytuacji, gdy
niektóre kraje o wyższej inflacji nie będą w stanie utrzymać kryteriów Ma-
astricht. Wspólna polityka fiskalna pozwoli bowiem na utworzenie wspólnego
budżetu Unii Gospodarczej i Walutowej i jednolitych systemów podatkowych.
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W takim kierunku, niezależnie od sytuacji gospodarczej, dokonywać się będzie
pogłębiona integracja UGW.

Budżet UE obejmujący zaledwie 1,27 % PKB całej Piętnastki nie jest do
dyspozycji Unii Gospodarczej i Walutowej, a dopiero w ramach jej budżetu
można by, zgodnie np. z propozycją francuską, utworzyć fundusz koniunktury
gospodarczej przeciwdziałający recesji.

Tak więc decydenci polskiej gospodarki, która przeżywa obecnie spadek
tempa wzrostu i pogorszenie koniunktury, powinni brać pod uwagę fakt,
że członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej będzie miało w niedalekiej
przyszłości inny wymiar niż obecnie, bowiem w jej gestii spocznie zarówno
polityka monetarna jak i fiskalna, a także gospodarcza z własnym budżetem
i wspólnymi podatkami. Jeśli Polska stałaby się członkiem takiego ugrupowa-
nia, oznaczać to może w przyszłości szansę współdecydowania o skorzystaniu
z pomocy środków jego budżetu dla zintensyfikowania rozwoju gospodarcze-
go.

W sytuacji, gdy polityka makroekonomiczna stanie się domeną organów
ponadnarodowych, konieczne będzie powołanie organów przedstawicielskich −
ustawodawczych i wykonawczych, czyli unii politycznej federalnego państwa
składającego się z członków Unii Gospodarczej i Walutowej. Groźba załama-
nia procesów integracyjnych w UE i presja problemów gospodarczych w Unii
Gospodarczej i Walutowej przełamać może opory niektórych państw wobec
takiego biegu wydarzeń. Większość opinii publicznej opowiedzieć się może
wtedy za zawiązaniem unii politycznej w perspektywie kilku lat. Jeżeli we-
wnątrz Unii Gospodarczej i Walutowej nie wystąpią większe perturbacje go-
spodarcze, droga do unii politycznej może się wydłużyć.17

Biorąc jednak pod uwagę możliwy ponad sześcioletni harmonogram doj-
ścia Polski do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej trzeba sobie zdać
sprawę z faktu, że najpierw będzie musiała ona zapewne stać się członkiem
unii politycznej − federacji państw członków Unii Gospodarczej i Walutowej
i dopiero wtedy możliwe będzie przystąpienie do tej ostatniej. Możliwy jest
także wariant, iż UE przekształci się w międzyczasie w federację państw naro-
dowych, a więc formę pośrednią pomiędzy strukturą federalistyczną i Europą
ojczyzn zgodnie z propozycją francuską z 2002 r.18 Wtedy Polska powinna
budować wewnątrz Unii doraźne koalicje z szóstką wiodących państw
(z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią), również
w sprawie pogłębiania integracji UGW. Chociaż Polska już prowadzi politykę
mającą na celu spełnienie docelowo wymogów członkostwa w UGW, to obec-
nie problem polega na tym, iż może dojść do ustalenia w Konwencie nowego
podziału kompetencji pomiędzy powstającą unią polityczną krajów UGW a UE.
W rezultacie nastąpić może określenie niekorzystnych dla Polski parytetów
reprezentacji w czasie, gdy nie będzie ona jeszcze mogła o nich równoprawnie

                                           
17 J. Krakowski, W drodze od Eurolandu do Eurofederacji, „Gazeta Wyborcza”, 9-10 czerw-

ca 2001, s. 28.
18 Konwent odegra większą rolę, niż się spodziewamy. Rozmowa z J. Oleksym, „Rzeczpospo-

lita”, 28 lutego 2002, s. A6.
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współdecydować nie będąc członkiem tych struktur. Państwa kandydackie,
w tym Polska powinny starać się przekonać w Konwencie członków UE do
tego, żeby zasady głosowania, alokacja mandatów i miejsc w organach UE
jako podstawy nowego podziału kompetencji dyskutowanego na Konferencji
Międzyrządowej w 2004 r. nie odbiegały od ustaleń Traktatu Nicejskiego,
a ważne decyzje ustrojowe ostatecznie były podjęte z udziałem nowych człon-
ków, po rozszerzeniu UE
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Łukasz Arendt

PODATEK LINIOWY
– SZANSA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI?

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest zabranie głosu w dyskusji na temat
zastosowania podatku liniowego w polskich warunkach, przedstawienie argu-
mentów zwolenników i przeciwników tej koncepcji, próba określenia wpływu
tego podatku na sytuację ekonomiczno-społeczną kraju oraz znalezienie od-
powiedzi na pytanie czy likwidacja progresji podatkowej w odniesieniu do
dochodów osób fizycznych jest szansą dla rozwoju polskiej gospodarki?

Przedstawiona w 1998 roku przez Ministerstwo Finansów „Biała Księga
Podatków” przekonywała o konieczności przeprowadzenia reformy podatkowej
w Polsce. Krytyczna analiza sposobu opodatkowania dochodu osób fizycznych
stała się pretekstem do przedstawienia propozycji wprowadzenia podatku
liniowego (właściwie jest to liniowy podatek progresywny), którego cechą cha-
rakterystyczną jest to, że stawka podatkowa w stosunku do zwiększającej się
podstawy opodatkowania pozostaje stała.1 Wywołało to szeroką dyskusję
wśród polityków, ekonomistów jak i w całym społeczeństwie.

Koncepcja podatku liniowego związana jest z osobą Miltona Friedmana,
który przedstawił ją już w latach sześćdziesiątych w książce „Capitalism and
Freedom”.2 Twierdził on, że jednolita stopa podatkowa na dochody wyższe od
progu zwolnień generowałaby większe dochody niż ówczesna, ociężała struk-
tura podatkowa.3 Co więcej, wprowadzenie podatku liniowego spowodowałoby
wzrost dobrobytu podatników, którzy nie musieliby ukrywać swoich dochodów
przed urzędami skarbowymi. Korzyści odniosłaby też gospodarka, gdyż wzglę-
dy podatkowe odgrywałyby znacznie mniejszą rolę w decyzjach o alokacji
zasobów. Według Friedmana na takim rozwiązaniu straciliby jedynie prawnicy
i urzędnicy publiczni, którzy zamiast wyszukaniem i likwidacją luk w prawie
podatkowym mogliby zająć się czymś bardziej produktywnym.

                                           
1 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 2000,

s. 89.
2 M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 174-

176.
3 M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1994, s. 296; pogląd dotyczy

ówczesnego systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych.
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2. Rola podatków w realizacji polityki budżetowej

Podatki dochodowe od osób fizycznych są podstawowym narzędziem
redystrybucji dochodu narodowego, poza tym pozwalają realizować zasadę

sprawiedliwości. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na problem do-
kładnego zdefiniowania tego terminu. Teoria ekonomii wyróżnia dwa pojęcia
sprawiedliwości (równości): poziomą i pionową.1 Równość pozioma oznacza
identyczne traktowanie identycznych osób, natomiast równość pionowa –
różne traktowanie różnych osób w celu zmniejszenia skutków przyrodzonych
różnic. Akceptacja zasady równości poziomej jest powszechna. Inaczej jest w
przypadku równości pionowej, której istota sprowadza się do zabierania boga-
tym i dawania biednym, czyli postępowania jak Robin Hood czy Janosik.

Redystrybucyjna działalność państwa ma na celu niwelowanie zbyt du-
żych, nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych.
Jej potrzeba wynika z dwóch względów:2
• altruistycznego: nie można dopuścić do sytuacji, w której społeczeństwo

godzi się na to, by najbiedniejsza jego część głodowała, nie miała dostępu
do ochrony zdrowia, czy szans zdobycia chociaż podstawowego wykształ-
cenia;

• egoistycznego: zbyt duże zróżnicowanie dochodów ludności prowadzi do
niepokojów społecznych. W tym wymiarze podatki są ceną jaką płaci się
za spokój i bezpieczeństwo.

Naturą gospodarki rynkowej jest występowanie różnic dochodowych.
Z jednej strony jednostki bardziej przedsiębiorcze są premiowane za swe
zdolności wyższym dochodem, z drugiej − mechanizmy rynkowe nie potrafią
rozwiązać problemu ludzi upośledzonych, niezdolnych do pracy, którzy nie są
w stanie radzić sobie sami.3

Progresja podatkowa powoduje, że jednostki o względnie wysokich do-
chodach łożą większe kwoty na działalność państwa, a jednostki najuboższe
w zasadzie tylko korzystają z pomocy, nie partycypując w ponoszeniu kosztów.
Widać więc, że redystrybucja zawsze dokonuje się czyimś kosztem (głównie
ludzi bogatych). Problem jaki stoi przed władzami państwowymi sprowadza się
do tego, czy priorytetem redystrybucji ma być efektywność gospodarowania,
czy też sprawiedliwość społeczna.

Zakłada się, że wzrost efektywności gospodarowania możliwy jest
do osiągnięcia przy niskich stopach podatkowych, z kolei idea sprawiedliwości
pionowej wymusza progresję podatkową i spłaszczenie różnic dochodowych.
Wprowadzenie podatku liniowego powoduje zawężenie możliwości korzystania
z instrumentów podatkowych, wykorzystywanych w realizacji funkcji redystry-

                                           
1 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Ekonomia, tom I, PWN, Warszawa 1993, s. 429.
2 A. Krajewska, Komu obniżać podatki [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom IV,

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2001, s. 253.
3 R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 394.
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bucyjnej polityki budżetowej państwa, pozostawiając w zasadzie wyłącznie
instrumenty znajdujące się po stronie wydatków budżetowych.

W realizacji kolejnej, tj. stabilizacyjnej funkcji państwa, instrumenty po-
datkowe mogą być wykorzystane na dwa sposoby,4 poprzez:
• tzw. automatyczne stabilizatory koniunktury, wbudowane w system podat-

kowy;
• dyskrecjonalne regulowanie poziomu opodatkowania w zależności

od sytuacji gospodarczej.

Dla przedstawianego w pracy zagadnienia istotny jest pierwszy z wymie-
nionych sposobów. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w konstrukcji
automatycznych stabilizatorów koniunktury są podatki progresywne, które
w okresie recesji mają za zadanie hamować spadek popytu globalnego,
a w okresie ekspansji jego wzrost. Progresja podatkowa sprawia, że podczas
recesji dochody ludności spadają wolniej od wpływów budżetowych, dzięki
czemu dochód do dyspozycji obniża się wolniej niż dochód narodowy brutto.
Z tego powodu spadek popytu globalnego jest mniejszy niż wynikałoby to
z obniżenia się dochodu narodowego, co prowadzi do spowolnienia tempa
spadku produkcji, zatrudnienia, a tym samym dochodu narodowego. Z kolei
w okresie ożywienia koniunktury, które warunkuje wzrost dochodów, kwoty
podatku odprowadzanego przez osoby fizyczne rosną szybciej niż ich dochód.
Dzięki temu dochód do dyspozycji rośnie wolniej niż dochód narodowy,
co hamuje popyt globalny i przeciwdziała powstawaniu presji inflacyjnej.

Wprowadzenie podatku liniowego zmniejsza skuteczność automatycz-
nych stabilizatorów (w tym przypadku podatków), bowiem obciążenia podat-
kowe w tej sytuacji zmieniają się proporcjonalnie do zmian dochodu, co słabiej
wpływa na chłodzenie lub pobudzanie gospodarki. W dyspozycji państwa
pozostają więc tylko zasiłki dla bezrobotnych, czy programy pomocy dla rol-
nictwa.

3. Reforma podatkowa – Biała Księga Podatków

Mimo, że nowy system podatkowy, wzorowany na rozwiązaniach krajów
o rozwiniętej gospodarce rynkowej, funkcjonuje w Polsce od 1989 r., to uwa-
żany jest za wielce niedoskonały. Pojawiła się nawet opinia, że zespół obowią-
zujących przepisów podatkowych nie można nazwać systemem, jako że nie
spełnia on podstawowych kryteriów: celowości, wewnętrznej spójności, logiki,
przejrzystości.5

W odniesieniu do konstrukcji podatku dochodowego ludności wskazuje
się na jego nadmierne skomplikowanie. Stan ten wynika między innymi z dużej
liczby różnorodnych ulg. System ulg łagodzi progresję podatkową, jako

                                           
4 S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997, s. 56.
5 Biała Księga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998, s. 6.
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że korzystają z niego przede wszystkim osoby o wysokich dochodach.6 Wynika
to między innymi z tego, że osoby najuboższe nie mają pieniędzy na ponosze-
nie wydatków objętych ulgami (ulga remontowa, budowlana, itp.), poza tym
skomplikowany sposób rozliczania ulg powoduje, że część osób nie orientuje
się z których odliczeń w danym roku może skorzystać. Niejasność i duży sto-
pień komplikacji przepisów podatkowych powodują, że pojawiają się różnice
w ich interpretacji. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których urzędy
skarbowe wydają sprzeczne decyzje. Niestabilność przejawia się w częstych
modyfikacjach przepisów podatkowych. Wystarczy wspomnieć, że Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1992-1998 była zmienia-
na 30 razy, nic więc dziwnego, że niewiele przypomina pierwotną wersję.7

Słabości polskiego systemu podatkowego spowodowały, że Ministerstwo
Finansów w ramach reformy podatkowej zaproponowało wprowadzenie jedno-
litej stawki w wysokości 22%. Nawiązano tym samym do koncepcji M. Fried-
mana, formułując podobne spodziewane korzyści likwidacji progresji podatko-
wej.

Według Ministerstwa Finansów wzrost aktywności gospodarczej spowo-
dowany zwiększeniem skłonności przedsiębiorstw do inwestowania, poza
impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy, pozwoliłby utrzymać dochody
budżetu państwa na odpowiednim poziomie. Oczekiwano, że wprowadzenie
podatku liniowego wywoła dwa efekty: dynamiczny, związany ze wzmocnie-
niem bodźców do zwiększenia dochodów na drodze legalnej pracy i przedsię-
biorczości (zakłada się, że spadek ciężarów podatkowych wyprowadzi część
działalności gospodarczej z szarej strefy), oraz redystrybucji, który polega na
zmianie względnych obciążeń podatników o różnych dochodach. Oczywiście
większą wagę przypisuje się pierwszemu z efektów, ponieważ poprzez stałe
oddziaływanie powinien on spowodować poprawę standardu życia społeczeń-
stwa.8

W opracowanym kalendarium wprowadzania reformy połączono zmiany
w podatku od osób fizycznych i prawnych. Docelowo podatek liniowy od osób
fizycznych miał zacząć funkcjonować w roku 2000, natomiast w przypadku
osób prawnych planowano obniżenie stawki do 22% w 2002 r. Liniowa stawka
podatku dochodowego do osób fizycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu
kwoty wolnej od podatku do 924 złotych, miała wpłynąć na obniżenie efektyw-
nego obciążenia podatników o niskich i średnich dochodach (por. tabela 1).

                                           
6 Przykładowo w 1997 r. z odliczeń skorzystało 38,8% podatników znajdujących się w pierw-

szym, 80,9% w drugim i 89,5% w trzecim przedziale dochodów. Biała księga podatków,
op. cit., s. 20.

7 Na wspomniane słabości polskiego systemu podatkowego wskazuje Ministerstwo Finansów
w Białej Księdze Podatków, op. cit., s. 53; a także ekonomista EBOiR: N. Stern, Jaka refor-
ma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?, „Zeszyty BRE Bank –
CASE” nr 42, Warszawa 1999, s. 7.

8 Biała Księga Podatków, op. cit., s. 64-65.
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Tab. 1. Proponowane kalendarium reformy podatku od dochodów
osobistych

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002
Stawki (w %) 19;30;40 22;32 22 22 22
Dochód zwolniony z
opodatkowania (w
PLN)

- 3600 4200 4200 4200

kwota wolna (w PLN) 336,00 792* 924* 924* 924*

* Dla porównania z 1998 r. przeliczono dochód zwolniony z opodatkowania na kwotę
wolną.
Źródło: Biała Księga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.

Średnia efektywna stawka podatkowa w porównaniu do 1998 r. spadłaby
o 1,7 pkt. procentowego. Na tym rozwiązaniu zyskaliby podatnicy z I i III prze-
działu (ponad 95% podatników w 1999 r.9), natomiast osoby znajdujące się w II
przedziale w ujęciu efektywnym zanotowaliby stratę (tabela 2).

Tab. 2. Obciążenie osób fizycznych podatkiem dochodowym przed
i po wprowadzeniu podatku liniowego (w %)

System obowiązujący
w 1997 r. Proponowany system

Dochód Ujęcie
Nominalne

Ujęcie
efektywne

Ujęcie
nominalne i efektywne

I przedział 16,40 14,97 13,46
II przedział 21,59 18,26 19,53
III przedział 36,47 30,89 21,24

Ogółem 19,24 17,13 15,30

Źródło: Biała Księga Podatków, op. cit.

Taka konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych w zamyśle
Ministerstwa miała chronić najuboższych oraz stwarzać silniejsze bodźce do
powiększania dochodów dla osób najlepiej zarabiających.

4. Podatek liniowy w opinii społeczeństwa

Jak wiadomo, przedstawione propozycje nie zyskały akceptacji w krę-
gach politycznych i społecznych. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzone
przez COBOS w 1998 r. na ponad tysiącosobowej reprezentatywnej próbie aż
77% badanych akceptowało zasadę progresji podatkowej, natomiast tylko 17%
opowiedziało się za podatkiem liniowym. W badaniu przeprowadzonym

                                           
9 Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowa-

nych na ogólnych zasadach za 1999 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000, s. 4.
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w 1999 r. przez A. Krajewską wynik był podobny – 71% było przeciwne opo-
datkowaniu liniowemu, 21% je popierało.10 Poza tym badania te wykazały, że
zwolennikami likwidacji progresji podatkowej są głównie osoby legitymujące się
wyższym wykształceniem, które osiągnęły wysoki status społeczny i ekono-
miczny.

Jednym z powodów niepowodzenia aplikacji reformy może być opór
społeczeństwa przeciwko likwidacji ulg, co byłoby logicznym następstwem
wprowadzenia podatku liniowego. Wspomniane już badanie A. Krajewskiej
pokazało, że ponad 70% ankietowanych opowiadało się za utrzymaniem ulg
związanych z kształceniem i ochroną zdrowia, ponad połowa – za ulgą re-
montową. Należy pamiętać, że ulgi są ważnym proefektywnościowym instru-
mentem polityki podatkowej państwa. Odpowiednia konstrukcja systemu ulg
oddziałuje na postawy podatników, niejako mobilizuje ich do zachowań pożą-
danych dla rozwoju gospodarczo-społecznego, skłaniając do oszczędzania,
zakupu obligacji, kształcenia się, czy rozwoju budownictwa. Nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy w polskich warunkach istnieją racjonalne
przesłanki do rezygnacji z tych skutecznych instrumentów w zamian za obni-
żenie podatków wąskiej grupie najzamożniejszych Polaków?11

Również wśród polityków i ekonomistów zdania odnośnie wprowadzenia
podatku liniowego w Polsce są podzielone. Stowarzyszenia pracodawców
i biznesmeni popierają idee podatku liniowego, Bussines Centre Club propozy-
cję przedstawioną w Białej Księdze Podatków, oficjalnie uznał za racjonalną
i prorozwojową.12 Wspomagają ich politycy Unii Wolności, którzy wystąpili
z propozycją 18% podatku liniowego, jak również Platformy Obywatelskiej,
którzy przedstawili swój projekt reformy podatkowej, proponując stawkę podat-
ku liniowego na poziomie 15% z jednoczesną rezygnacją z kwoty wolnej.
Ostatnia propozycja jest szczególnie kontrowersyjna, jako że kwota wolna jest
wyrazem troski o zdolność płatniczą podatników. Troska ta zawarta jest mię-
dzy innymi w koncepcji ujemnego podatku dochodowego (negative income tax)
M. Friedmana. Polega ona na przyznaniu dotacji podatnikom, których dochód
nie przekraczałby określonej wartości progowej, w wielkości zależnej od stóp
dotacji odpowiadających różnym wielkościom niewykorzystanych sum progo-
wych.13 W krajach Unii Europejskiej wysokość nie opodatkowanej kwoty
uwzględnia czynniki cywilizacyjne, kulturowe, społeczne. Najczęściej określana
jest kwotowo, lecz w niektórych krajach, np. w Portugalii odnosi się do płacy
minimalnej (w 1996 r. wynosiła 71% jej wielkości).14

                                           
10 A. Krajewska, Podatek progresywny czy liniowy? Wskazania teoretyków i praktyka

[w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, Key Text, Warszawa 1999,
s. 83-84.

11 A. Krajewska, Komu obniżać..., op. cit., s. 259.
12 Stanowisko przedsiębiorców w sprawie „Białej Księgi Podatków” z 7 września 1998,

www.bcc.org.pl.
13 M. Friedman, R. Friedman, op. cit., s. 166.
14 A. Krajewska, Podatek progresywny..., op. cit., s. 78.
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5. Potencjalny wpływ wprowadzenia podatku liniowego na polską
gospodarkę

Najczęściej podawanym w mediach (także w Białej Księdze Podatków)
rezultatem wprowadzenia podatku liniowego ma być tworzenie nowych miejsc
pracy. Argumentuje się, że kiedy ludzie zaczną zarabiać więcej, ze względu na
zmniejszenie obciążeń podatkowych (argumentacja szczególnie odpowiadają-
ca zrzeszeniom pracodawców), „zaoszczędzone” pieniądze zainwestują
w działalność gospodarczą (zakładając przedsiębiorstwo lub rozszerzając
zakres działalności już istniejącego). Implikuje to konieczność zatrudnienia
większej liczby pracowników, by sprostać potrzebom zwiększonej produkcji.
Rozwiązanie na pierwszy rzut oka jest oczywiste. Problem pojawia się
w momencie, kiedy wspomniane przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystać
swoich mocy produkcyjnych ponieważ nie otrzymują zamówień. Bodziec wy-
wołany obniżeniem obciążeń podatkowych (przy założeniu że nadwyżka go-
tówki nie zostanie przeznaczona przez przedsiębiorcę na konsumpcję luksu-
sową) przegrywa z barierą popytu. Nie zawsze bowiem barierę wzrostu go-
spodarczego stanowi zbyt niska skłonność do inwestowania. Może się bowiem
okazać, że to wielkość popytu a nie inwestycji decyduje o tempie wzrostu15

a tym samym o liczbie tworzonych miejsc pracy. Poza tym skłonność do inwe-
stowania związana jest z wysokością bankowych stóp procentowych, a także
z innymi czynnikami gospodarczymi. Ekonomika przedsiębiorstw formułuje
zasadę, że kapitał obcy jest tańszy od kapitału własnego. Jeśli zasada ta
sprawdza się w przypadku polskich przedsiębiorstw, to należałoby dążyć do
obniżenia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, gdyż taka decyzji
powinna zwiększyć skłonność do inwestowania (oczywiście przy założeniu
braku bariery popytu). Nie ma również pewności, czy podatnicy rozliczający się
według II i III stawki faktycznie stworzą nowe miejsca pracy. Jest to bowiem
grupa stosunkowo nieliczna (w 1997 r. 5,43% ogółu podatników, w 1999 r.
5,07%16). Poza tym nie ma informacji jaka część tej grupy to przedsiębiorcy,
którzy faktycznie mogliby rozwijać działalność zatrudniając nowych pracowni-
ków, a ilu wśród nich jest przedstawicieli wolnych zawodów, menedżerów czy
parlamentarzystów, którzy uzyskane dzięki obniżeniu obciążeń podatkowych
dochody mogą przeznaczyć na konsumpcję importowanych towarów luksuso-
wych. Ponadto obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych może
wpływać (jeśli faktycznie istnieje taka zależność) na decyzje inwestycyjne
wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się według zasad
PIT, ponieważ tylko one odczułyby efekty wprowadzenie podatku liniowego.
                                           
15 Badania przeprowadzone przez INE PAN w 200 dużych przedsiębiorstwach państwowych

i prywatnych wskazują, że dla wielu z nich czynnikiem ograniczającym ich rozwój jest niedo-
stateczny popyt (38,5% przedsiębiorstw, w których wprowadzono programy naprawcze oraz
27,2% nie objętych restrukturyzacją wskazywało na popytowe ograniczenia wzrostu produk-
cji). A. Krajewska, Komu obniżać..., op. cit., s. 259.

16 Biała Księga Podatków, op. cit., s. 30; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowe-
go od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 1999 rok, Ministerstwo
Finansów, Warszawa 2000, s. 4.
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Duże przedsiębiorstwa zainteresowane są bowiem wysokością stawek podat-
ku CIT, według której rozliczają się z urzędem skarbowym, która de facto już
jest liniowa (28%).

Wprowadzenie podatku liniowego z pewnością oddziaływałoby na sytu-
ację budżetową. Z punktu widzenia finansów publicznych istotne jest, by
w wyniku reformy nie zmniejszyły się wpływy do budżetu z tytułu podatku od
dochodów osób fizycznych. Należy bowiem pamiętać, że wpływy z tytułu opo-
datkowania dochodu osób fizycznych stanowi znaczną część dochodów bu-
dżetowych (wykres 1).

Rys. 1. Procentowy udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach budżetu państwa w latach 1991-1999
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Źródło: Biała księga..., op. cit.; Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1999, 2000.

Projekt Ministerstwa Finansów zakładał, że wzrost aktywności gospodar-
czej podmiotów dzięki obniżeniu ciężarów podatkowych spowoduje wzrost ich
dochodów tak, że wpływy do budżetu osiągną pożądany poziom, a w dłuższej
perspektywie mogą nawet być wyższe niż przed wprowadzeniem reformy. Przy
obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, jak również na świece, gdzie dynami-
ka wzrostu maleje z roku na rok (dynamika PKB w Polsce wynosiła: 6,9%
w 1997 r., 4,8% w 1998 r., 4,1 w 1999 r. i 4,0 w 2000 r.) mechanizm ten może
po prostu nie zadziałać. Z kolei część ekonomistów twierdzi, że dla zapewnie-
nia odpowiednich wpływów do państwowej kasy niezbędne okaże się podwyż-
szenie podatków pośrednich.17 Szybki wzrost udziału wpływów z podatków
pośrednich notuje się głównie w krajach o niskiej wydajności podatkowej, gdzie
istnieje rozwinięta szara strefa, a Polska zdaje się podążać w tym kierunku.

                                           
17 A. Krajewska, Komu obniżać..., op. cit., s. 259.
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Rozwiązanie takie niestety najbardziej uderza w osoby niezamożne.18 Poza
tym można obawiać się, że obniżenie podatków osobom zamożnym spowo-
duje spadek dochodów budżetowych.19 Chociaż podatnicy z II i III przedziału
stanowią niewielki procent ogółu, to ich udział w dochodach budżetowych z
tytułu podatku PIT jest znaczący (dla przykładu w 1997 r. wynosił 33% wpły-
wów z tytułu podatku PIT, w 1999 r. 45,5%20).

6.  Podatek liniowy w praktyce

Wśród polityków i ekonomistów można spotkać się z pytaniem, że skoro
podatek ten jest tak doskonały, to dlaczego nie został wprowadzony w innych
krajach?21 Faktycznie prawie wszystkie kraje pozostają przy opodatkowaniu
progresywnym i mimo, że widoczny jest trend w kierunku obniżania bezpo-
średnich obciążeń podatkowych, to ciągle stosuje się wiele stawek podatko-
wych (tabela 3).

Wśród krajów, które wprowadziły podatek liniowy znalazły się między in-
nymi sąsiadujące z Polską Estonia, Rosja oraz Łotwa.

W Estonii liniowa stawka (flat rate) podatku od dochodów osób fizycz-
nych (a także prawnych) w wysokości 26% obowiązuje od 1 stycznia 1994 r.22

Zastąpiła ona progresję o stawkach 15, 24 i 33%.23

Na Łotwie od 1 stycznia 1997 r. podatnicy rozliczają się według stawki
25%. Przed jej wprowadzeniem dochód do wysokości 60000 łatów był opodat-
kowany stawką 25%, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę – stawką 10%.

Tab. 3. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wybranych
krajach europejskich w roku 2001

Kraj Liczba stawek Wysokość stawek opodatkowania (w %)
Austria 4 21; 31; 41; 50
Belgia 4 20; 26; 32; 38
Finlandia 5 14; 18; 24; 30; 37
Francja 6 8,25; 21,75; 31,75; 41,75; 47,25; 53,25
Grecja 5 5; 15; 30; 40; 42,5
Hiszpania 6 15; 20,17; 23,57; 31,48; 38,07; 39,6
Holandia 4 32,35; 37,6; 42; 52
Irlandia 2 22; 44

                                           
18 J. Kropiwnicki, „Rzeczpospolita” z dnia 15.07.1998; S. Zwierzchlewski: Dyskusja wokół

podatku liniowego w Polsce – argumenty za i przeciw, „Polityka Gospodarcza”, nr 3/2000,
Warszawa 2000, s. 151.

19 A. Krajewska, op. cit., s. 258-259.
20 Biała Księga Podatków, op. cit., s. 30; Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowe-

go od osób fizycznych...”, op. cit., s. 9.
21 J. Kropiwnicki, op. cit.
22 P. Kalamae, Taxation & Investment in Central and East European Countries, Vol. V, Interna-

tional Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.
23 J. Kesti, Estonia: Taxation of Companies and Individuals, “European Taxation” Vol. 35 no. 6,

IBoFD, Amsterdam 1995, s. 196.
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Luksemburg 15 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38;
40; 42

Portugalia 6 12; 14; 24; 34; 38; 40
Szwecja 2 20; 25
Wielka
Brytania

3 10; 22; 40

Włochy 7 18; 24; 32; 39; 45
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kesti (red.), European Tax Handbook,

International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.

W Rosji liniowe opodatkowanie dochodów osób fizycznych wprowadzono
niedawno, bo 1 stycznia 2001 r. Nie jest to jednak klasyczny podatek liniowy,
ponieważ ustalono podział dochodów na trzy kategorie, opodatkowane według
różnych stóp. Pierwsza z nich obejmuje większość dochodów, od których
nalicza się 13% podatku. W pozostałych kategoriach rodzaje dochodów są
wskazane enumeratywnie: w kategorii B znalazły się wygrane na loteriach,
nagrody zdobyte w konkursach, wypłaty ubezpieczeniowe z tytułu dobrowol-
nych umów ubezpieczeniowych, odsetki od lokat bankowych (obłożone 35%
podatkiem), natomiast kategoria C zawiera wpływy z tytułu otrzymanych dywi-
dend oraz dochody osób nie mających stałego miejsca zamieszkania na tere-
nie Rosji (30% stawka).24 Rząd rosyjski zapowiedział, że stawka podatku
liniowego pozostanie na niezmienionym poziomie, czym rozwiał niepewność
podatników, którzy obawiali się, że tak niska stawka miała skłonić ludzi do
ujawnienia ukrywanych wcześniej dochodów, po czym − gdy to nastąpi − zo-
stanie podniesiona. Nie należy dziwić się tym obawom pamiętając, że stawki
podatku dochodowego od osób fizycznych były zmieniane cztery razy w ciągu
ostatnich czterech lat.25

Trudno jest określić wpływ wprowadzenia podatku liniowego na gospo-
darkę tych krajów. W przypadku Rosji brak możliwości badawczych wynika
ze zbyt krótkiego okresu funkcjonowania podatku liniowego (podobnie jest
w przypadku Łotwy), mimo to można spotkać się z opinią, że wprowadzenie
podatku liniowego było związane z problemami w sferze finansów publicznych
związanych z niską ściągalnością podatków.26 Specyficzne cechy Estonii takie,
jak wielkość, rozkład zaludnienia, czy dochodów, powodują, że nawet pozy-
tywna weryfikacja teoretycznych podstaw podatku liniowego nie wyeliminuje
wszystkich wątpliwości prezentowanych przez przeciwników tej koncepcji.27

Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kryzys rosyjski z 1998 r. oddzia-
łując na estońską gospodarkę z pewnością wpłynął negatywnie na oczekiwa-
nie rezultaty reformy podatkowej, prawdopodobnie oddalając je w czasie,
dlatego nie wiadomo kiedy pojawią się pierwsze korzyści.

                                           
24 J. Kesti (red.), European Tax Handbook, International Bureau of Fiscal Documentation,

Amsterdam 2001, s. 503-506.
25 A. Taferner, Tax reform – Act II, ”European Taxation” Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001.
26 N. Stern, op. cit., s. 13.
27 J. Jankowiak, Gry i igraszki skrzydłowych, „Rzeczpospolita”, 20 czerwca 1998.
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Koncepcja podatku liniowego jest popularna szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, chociaż do tej pory nie została wykorzystana w praktyce.
Silnie oddziaływała w latach osiemdziesiątych na politykę gospodarczą prezy-
denta R. Reagana, której ważnym elementem było znaczne obniżenie podat-
ków i uproszczenie ich konstrukcji, w czym można doszukiwać się wpływu
przedstawiciele ekonomii podaży jak A. Laffer, G. Gilder, czy I. Kristal.

W rezultacie w latach 1981-1986 doszło do redukcji krańcowych stawek
i ich liczby tak, że w 1986 r. pozostały tylko dwie wynoszące 15 i 28%. Okres
niskich stóp podatkowych nie trwał jednak długo, bo w 1990 r. zostały podwyż-
szone, przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby. W 2001 r. w Stanach Zjed-
noczonych dochody ludności są opodatkowane według pięciu stawek: 15%;
28%; 31%; 36%; 39,6%. Oprócz podatku federalnego poszczególne stany
mają prawo nakładania obciążeń lokalnych, z którego zazwyczaj korzystają.
Podatki stanowe mają zwykle charakter progresywny, przy czym krańcowe
stopy wahają się od 3% (Illinois) do 12% (North Dakota).28

Pomimo stopniowego odchodzenia od koncepcji podatku liniowego,
w Stanach Zjednoczonych istnieją zwolennicy ciągle wierzący w jego zbawien-
ny wpływ na gospodarkę. Należą do nich między innymi R. E. Hall i A. Ra-
bushka z Uniwersytetu w Stanford, którzy zaproponowali już w 1981 r. wpro-
wadzenie 19% stawki liniowej zarówno dla osób fizycznych jak i przedsię-
biorstw. Utrzymują, że podatek federalny jest nieefektywny, niesprawiedliwy,
niezrozumiały i skomplikowany, a jego koszty poboru są wyższe niż federalny
deficyt budżetowy,29 próbowali dokładnie ustalić ile kosztuje Amerykanów
podatek federalny. Obliczyli, że bezpośrednie koszty związane z przestrzega-
niem prawa podatkowego przekraczają 100 mld dolarów, planowana i konsul-
tacji prawniczych 35mld. dolarów, a wypaczenia z tytułu inwestycji, powodują-
cych straty w wytwórczości – również 100 mld dolarów.30 Główna teza głoszo-
na przez nich sprowadza się do tego, że podatek liniowy będzie bodźcem do
zwiększenia wydajności gospodarki amerykańskiej, nie obciążającym osób
o najniższych dochodach. Występuje bowiem (przynajmniej w Stanach Zjed-
noczonych) następująca prawidłowość: w wyniku obniżenia podatków rośnie
udział wpływów od osób zamożnych w ogólnej sumie wpływów podatkowych.31

Proponowana przez nich wysokość stopy podatku była uzasadniona wynikami
obliczeń, których dokonali. Wykazały one, że właśnie stopa 19% jest neutralna
wobec dochodów, to znaczy zgromadzi taką samą ilość pieniędzy co ówcze-
sne podatki dochodowe od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Poza tym istot-
nym elementem ich rozumowania jest niedopuszczenie do przekroczenia
progu 20%, który stanowi według nich barierę psychologiczną.32

                                           
28 J. Kesti (red.), European Tax, op. cit., s. 671-673.
29 R. E. Hall, A. Rabuska, Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 14.
30 Ibidem, s. 33.
31 Zależność ta pojawiła się w związku z obniżeniem podatków w 1926 r. dokonanej przez

sekretarza skarbu A. Mellona, w 1964 roku i w latach 80-tych za prezydentury R. Reagana;
Ibidem, s. 60-64.

32 Ibidem, s. 154-156.
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Dyskusja nad wprowadzeniem podatku liniowego toczy się również
wśród ekonomistów holenderskich. Zwrócili oni uwagę na niedoskonałość
obecnego systemu oraz wysokie koszty z nim związane.33 Rozważając głosy
zwolenników i przeciwników podatku liniowego przeprowadzono symulację
wpływu podatku liniowego na system redystrybucji dochodu i wpływy budżeto-
we. Jej wyniki wskazują, że liniowa stopa wynosząca 27,7% byłaby neutralna
wobec dochodów budżetowych z tytułu podatków, a jednoczesne podniesienie
stawek Vat spowodowałoby wzrost dochodu budżetu o 4,3%. Taka stopa
spowodowałaby relatywnie niewielkie zmiany redystrybucyjne, dla większości
podatników oznaczałoby to możliwość zmiany dochodu o około 5%. Z drugiej
strony wskazuje się, że związana z wprowadzeniem podatki liniowego likwida-
cja ulg może wywołać ekonomiczne konsekwencje wynikające ze zmiany
zachowań obywateli, co z kolei może wpłynąć choćby na poziom oszczędno-
ści.34

7. Konkluzje

Wprowadzenie podatku liniowego w Polsce stale budzi kontrowersje,
a większość społeczeństwa jest mu przeciwna. Prawdopodobnie dyskusje na
ten temat będą trwały nadal i nie wiadomo, która opcja zwycięży.

W polskich warunkach konieczne jest przyspieszenie tempa wzrostu go-
spodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy, co według zwolenników kon-
cepcji będzie rezultatem wprowadzenia podatku liniowego. Nie ma jednak
pewności, jak podatek liniowy wpłynie na dochody budżetowe. Co prawda
istnieją optymistyczne prognozy,35 ale nie można w tym przypadku pozwolić
sobie na błąd, ponieważ na dalsze powiększanie deficytu budżetowego po
prostu nas nie stać. Nie można także oprzeć się na doświadczeniach krajów,
które wykorzystały w swoim systemie koncepcję podatku liniowego, ponieważ
do tej pory nie ujawniły się skutki jego wprowadzenia. Pewne jest, że podatek
liniowy wywołuje zmiany w redystrybucji, nie ma jednak dokładnych danych
o skali przesunięć w dochodach między poszczególnymi grupami polskiego
społeczeństwa, które byłyby wynikiem zastosowania tego podatku. Dominuje
jednak pogląd, że dla rozkładu redystrybucji społecznej lepszy jest progresyw-
ny sposób opodatkowania.36 Ponadto nie ma wątpliwości, że wraz z podatkiem
liniowym musiałyby zostać zlikwidowana większość ulg, które pełnią istotną

                                           
33 Koszty administracyjne obecnego systemu podatkowego wynoszą 4,8% wpływów z tytułu

podatków. K. Caminada, K. Goudswaard: The final tax reform? Effects of a flat rate individual
income tax, ”European Taxation” Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001, s. 42.

34 Ibidem, s. 47.
35 Z danych Centrum im. Adama Smitha wynika, że po wprowadzeniu w 1998 roku 18% podat-

ku liniowego dochody byłyby wyższe niż z ówczesnego podatku progresywnego.
K. Jędrzejewska, Liniowy czy progresywny, „Rzeczpospolita”, 30 maja 1998.

36 S. Zwierzchlewski, op. cit., s. 152. Opinię taką wyrażają również: S. Golinowska, „Rzeczpo-
spolita”, 30 maja 1998; R. Bugaj, „Gazeta Wyborcza”, 10 sierpnia 1998; D. Rosati, „Gazeta
Wyborcza”, 09 września 1998; M. Borowski, „Gazeta Wyborcza”, 22 września 1998.
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rolę w koncepcji polityki społeczno – gospodarczej, a do których przywiązane
jest społeczeństwo. Brak progresji wyklucza również możliwość zastosowania
podatków w roli automatycznych stabilizatorów koniunktury, niwelujących
wahania cyklu koniunkturalnego. Patrząc przez pryzmat wstąpienia do Unii
Europejskiej należy stwierdzić, że proponowana reforma nie wynika z potrzeby
harmonizacji polskiego prawa podatkowego z wymogami Unijnymi, ponieważ
w odniesieniu do podatku od osób fizycznych zrezygnowano z jego ujednolica-
nia. Co więcej, rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w Polsce są podob-
ne do stosowanych w innych krajach europejskich.

Podsumowując, należy stwierdzić, że propozycja wprowadzenia podatku
liniowego od dochodów osób fizycznych w Polsce budzi wiele wątpliwości
w kręgach społecznych i wśród teoretyków ekonomii. Nie ma bowiem jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie czy takie rozwiązanie byłoby bodźcem
do przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju, a przedstawione w pracy
rozważania prowadzą do wniosku, że podatek liniowy (szczególnie
w obecnych warunkach) nie stanowi szansy dla polskiej gospodarki. Natomiast
nie ma wątpliwości, że polski system podatkowy wymaga kompleksowej refor-
my, która powinna podążać w kierunku poszerzenia bazy podatkowej
(co spowoduje wzrost efektywności systemu) przy jednoczesnym obniżaniu
poszczególnych stawek oraz zmniejszeniu wydatków budżetowych.37 Nato-
miast dyskusja na temat liniowego opodatkowania dochodów osobistych lud-
ności dotyczy nie tyle kwestii obciążeń podatkowych, ile wizji roli państwa
i jego interwencji w gospodarce narodowej.
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Jarosław Augustyniak

ZMIANY ZACHODZĄCE W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI
INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW DETALICZNYCH

Zmiany, które obserwujemy obecnie w sektorze finansów detalicznych,
można określić angielskim zwrotem deconstruction in value chain, czyli prze-
budową łańcucha wartości firmy. Proces ten dotyka praktycznie wszystkie
instytucje sektora finansów detalicznych. Główne siły powodujące zmiany
w dotychczasowym łańcuchu wartości to:
• rosnąca kompleksowość rynku – zarówno po stronie podażowej

jak i popytowej. Jest spowodowana rosnącymi potrzebami klienta indywidu-
alnego, jak również rosnącą konkurencją, powiększoną o nowe instytucje
sektora finansów detalicznych.

• migracja elementów łańcucha wartości – powstanie nowych i umocnienie
dotychczasowych, słabo rozwiniętych, niszowych instytucji. Przejmowanie
dystrybucji produktów finansowych przez instytucje do tej pory nie zaanga-
żowane we współpracę z sektorem finansów detalicznych, pojawienie się
nowych instytucji finansowych przejmujących dystrybucję wybranych pro-
duktów oraz rozwój nowych form kanałów dystrybucji można zaliczyć
do jednych z ważniejszych zmian zachodzących obecnie w sektorze finan-
sów detalicznych.
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Czynniki przebudowy łańcucha wartości

Rosnaca
Kompleksowosc
Rynku

Więcej z łożonych produktów:
•  produkty emerytalne
•  bazujące na derywatach
•  powstanie funduszu-funduszy

Rośnie wiedza klientów:
• Zainteresowanie rynkiem akcji w

Europie
• Wzrost zainteresowania w łasnymi

planami emerytalnymi

Migracja
kana łów

Dominacja kana łów samodzielnych
• P łatności
• Depozyty
• Fundusze Inwestycyjne

Oddzia ły tradycyjnych
instytucji nie sprawdzają
się w niezależnym
doradztwie

Malejące znaczenie
łączonych produktów w
oddzia łach

Efekt skali
• Asset management
• Treasury
• Risk management

Efekt wp ływu technologii 
na kosztów 

Źródło: Zestawienie własne.

Aktywa Ryzyko Pasywa

TRADYCYJNY MODEL DETALICZNYCH USŁUG FINANSOWYCH
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Źródło: Zestawienie własne.

Powyższy rysunek przedstawia łańcuch wartości typowej instytucji finan-
sowej, takiej jak bank, czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Posiada ona dwa
główne działy: produkcji i dystrybucji, w ramach których można wyróżnić: za-
rządzanie ryzykiem, zarządzanie aktywami, zobowiązaniami i płatnościami.
Dekonstrukcja łańcucha wartości nie polega na rozbiciu tego typowego syste-
mu każdej dużej instytucji. Proces prowadzi do powstania instytucji finanso-
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wych, które wkraczają w jeden z elementów typowego łańcucha wartości.
Instytucje te specjalizują się w jednej niszowej części rynku finansów detalicz-
nych.

1. Rosnąca kompleksowość rynku

Rynek finansów detalicznych staje się coraz bardziej złożony. Jest to
wynik dwóch procesów:
• rosnącej ilości skomplikowanych produktów finansowych. Złożone

produkty finansowe to odpowiedź na wzrastającą konkurencję oraz wynik
powstania instytucji wyspecjalizowanych na zapewnieniu konkretnej potrze-
by klienta. Na rynkach zachodnich obserwujemy eksplozję produktów ubez-
pieczeniowych, mających formę inwestycyjną oraz powstanie funduszy-
funduszy (funds of funds), w których klient może samodzielnie budować
skomplikowane portfele inwestycyjne, w zależności od jego indywidualnych
preferencji. Na rynku detalicznym powstają produkty oparte na derywatach,
instrumentach dotychczas wykorzystywanych przez bankowość inwestycyj-
ną. Na rynku polskim już cztery instytucje zaoferowały produkty bazujące
na derywatach, były to: WBK, Kredyt Bank, Pekao SA oraz TFI Skarbiec
obecnie taki produkt wprowadza Citibank.

• znaczny wzrost świadomości i potrzeb klientów indywidualnych.
W ostatnich kilku latach znacznie wzrosła świadomość i potrzeba zarządza-
nia własnymi finansami. W Europie Zachodniej mieliśmy do czynienia z:
- wzrostem zainteresowania samodzielnym inwestowaniem w akcje,

(szczególnie widoczne w Niemczech po d koniec lat 90.), oraz
- rosnącym zainteresowaniem formami inwestowania w celu zbudowania

indywidualnych planów emerytalnych, kiedy okazało się, że obowiązują-
cy system emerytalny nie sprawdza się.

Obsługa skomplikowanych produktów finansowych oraz zaspokojenie
wyszukanych potrzeb finansowych klientów są trudne do zapewnienia w pla-
cówkach nastawionych na dystrybucję produktów pojedynczej instytucji finan-
sowej. Dlatego coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać instytucje, które
dotychczas pozostawały w cieniu tradycyjnych instytucji – pośrednicy finansowi
– oraz powstające nowe instytucje finansowe, reprezentujące nowe modele
biznesu – niezależni doradcy finansowi. Instytucje te wchodzą w łańcuch war-
tości dużych instytucji i wypełniają lukę powstałą na rynku w wyniku zapotrze-
bowania na tego typu usługi. W następnej części została przedstawiona migra-
cja łańcucha wartości z tradycyjnych instytucji finansowych.
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2. Migracja elementów łańcuch

Migracja łańcucha wartości jest najbardziej widoczna w procesie dystry-
bucji. Jest to związane, z poszerzaniem oferty produktowej i pojawiającymi się
skomplikowanymi produktami, którym dotychczasowe kanały dystrybucji nie
mogą sprostać oraz wspomnianymi wyższymi potrzebami klientów. Obecnie
siła kanału dystrybucji nie polega na dobrze zorganizowanym systemie od-
działów, ATM, systemie telefonicznym (call center), systemie internetowym.
Dobry system dystrybucji polega na zrozumieniu potrzeb klienta, a następnie
zamianie tych potrzeb na dochód instytucji finansowej. Główne czynniki, które
powodują, że typowe kanały nie sprawdzają się przy rosnącej złożoności ryn-
ku, to:
• nastawienie sieci dystrybucji, takiej jak placówki banku, na obsługę transak-

cji, a nie na szeroko rozumiane doradztwo finansowe,
• trudność w zachowaniu obiektywizmu – w punkcie obsługi klienta należą-

cym do danej instytucji klient nie dowie się jaki produkt z oferty rynku jest
najtańszy czy odpowiadający najlepiej jego aktualnym potrzebom,

• koszty szkolenia – wyszkolenie profesjonalnego doradcy finansowego jest
bardzo czaso- i kapitałochłonne.

• czas – pracownik tradycyjnego punktu obsługi klienta nie może spędzić
2 godzin na wytłumaczenie klientowi zawiłości jego planu emerytalnego,
czy innego produktu finansowego, gdyż spowoduje to kolejki w placówce
i niezadowolenie innych klientów. Doradca finansowy poświęca klientowi
dwa razy więcej czasu niż pośrednik, ten natomiast spędza z klientem pra-
wie 30% czas niż pracownik oddziału banku.

W procesie migracji kanałów dystrybucji nastąpił podział na:
• dystrybucję prostych produktów finansowych − w tym wypadku nie

istnieje zapotrzebowanie na przeszkolonych pracowników, a głównie chodzi
o dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną o jak największym pokryciu rynku.
Dochodzi do wykorzystania niefinansowych instytucji do dystrybucji pro-
stych produktów, takich jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia tury-
styczne, e-konto, ROR-y, etc. Do dystrybucji wykorzystywane są sieci
sprzedaży telefonów komórkowych, portale internetowe oraz inne firmy ge-
nerujące duży ruch klientów. W Polsce sprzedaż kont i lokat mBanku (inter-
netowej części BRE Banku) prowadzi np. Modex, dystrybutor Polkomtela,
operatora GSM. Sprzedaż wielu produktów finansowych prowadzą polskie
portale informacyjne, jak Wirtualna Polska, czy Onet.

• dystrybucję skomplikowanych produktów finansowych. W tym przy-
padku potrzebne jest zaplecze przeszkolonych pracowników. Dużo mniej-
szą rolę natomiast odgrywa lokalizacja punktów obsługi klienta i nasilenie
ruchu generowane przez te punkty. Obserwujemy tutaj dwa wyraźne trendy:
- umocnienie pozycji pośredników finansowych,
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- powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji, które można określić
jako niezależnych doradców finansowych lub agregatorów ofert finanso-
wych.

3. Zmiany kanałów dystrybucji tradycyjnych instytucji finansowych:

Źródło: Opracowanie własne.

To właśnie doradcy i pośrednicy finansowi, przejmują sprzedaż złożo-
nych produktów finansowych, takich jak kredyty mieszkaniowe, plany emery-
talne, fundusze-funduszy. Instytucje te mogą specjalizować się w dystrybucji
jednego rodzaju produktu, np. tylko kredytów mieszkaniowych, albo zaspaka-
jać większość potrzeb finansowych klienta indywidualnego. W tym wypadku
zapewniają mu doradztwo zarówno po stronie kredytowej, jak i inwestycyjnej.
Niezależni doradcy finansowi, oferujący przegląd całego rynku i produkty wielu
instytucji finansowych budują kolejną wartość dodaną w stosunku do pośredni-
ków. Główne różnice pomiędzy pośrednikiem finansowym a doradcą zostały
przedstawiona w tabeli 2.

Tab. 2. Porównanie pośrednika finansowego z doradcą finansowym
Oferta Sprzedaż

Pośrednik
Finansowy

Kilku dostawców produktów, z
którymi pośrednik współpracuje.

Wyjście od zaprezentowania
własnej oferty i dopasowania jej
do potrzeb klienta

Doradca
Finansowy

Możliwość przeglądu oferty
całego rynku.

Wyjście od zbadania potrzeb
klienta i znalezienie dla niego
najodpowiedniejszej oferty pro-
duktowej na rynku.

Źródło: Zestawienie własne.
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Czy niezależni doradcy staną się główną instytucją finansową klientów
indywidualnych? Analizując zmiany na rynku finansów detalicznych, widzimy,
że w latach 1993-96 banki silnie traciły rolę głównej instytucji finansowej na
rzecz nowych wówczas instytucji – brokerów papierów wartościowych, jak
Schwab, Fidelity. W 1992 r. aż 59% klientów uważało bank za swoją główną
instytucję finansową, w 1996 r. już tylko 49%. Ta zmiana nastąpiła w wyniku
przesunięcia zainteresowania klientów z produktów typowo bankowych –
depozytów, na papiery wartościowe. W latach 1993-95, w Stanach Zjednoczo-
nych, wartość depozytów wzrosła o 84 mld USD, natomiast papierów warto-
ściowych o 782 mld USD.1

4. Wpływ na instytucje finansowe

Poniższy rysunek przedstawia w jaki sposób zachodzące zmiany działają
wobec tradycyjnego oddziału banku. Zakładanie produktów depozytowych oraz
dokonywanie płatności realizowane jest przez klientów coraz częściej poprzez
telefon lub za pośrednictwem Internetu. Można oczekiwać również, że celu
zapoznania się z ofertą kilku instytucji zgromadzonych w jednym miejscu
w zakresie kredytów oraz produktów inwestycyjnych klienci skierują się do
pośredników lub doradców finansowych.

Tradycy jny  oddzia ł banku  pod w p ływ em  s ił zew nę trznych

•  Inte rnet
•  Te le fon

•  W yspecjalizow an i
   brokerzy
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D epozyty

Kredyty

Produkty
inw estycyjne

P łatności

•  Inte rnet
•  Te le fon

K lienci
• w zrasta jąca potrzeba

porów nania o fert na  rynku
• po trzeba dobrego doradztw a
• przyciągani przez n iezależne

kana ły
 

B AN K

Źródło: opracowanie własne.

                                           
1 Personal financial services: A question of channels, „The McKinsey Quarterly”,

Number 3.
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Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia również w przypadku
tradycyjnych oddziałów instytucji ubezpieczeniowych. Klienci w przypadku
produktów ubezpieczeniowych będą chcieli uzyskać porównanie ofert z zakre-
su ubezpieczenia majątkowego lub bardziej skomplikowanych produktów
z zakresu ubezpieczeń na życie.

5. Migracja kanałów dystrybucji w banku detalicznym
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Ryszard Barczyk

METODOLOGICZNE PROBLEMY DIAGNOZOWANIA
WSPÓŁCZESNYCH WAHAŃ KONIUNKTURALNYCH

Wstęp

Procesy wahań koniunkturalnych były i są w dalszym ciągu przedmiotem
prac teoretyków i praktyków, badających dynamiczne zjawiska gospodarcze.
W literaturze przedmiotu występują zarówno rozważania teoretyczne wyja-
śniające genezę i mechanizm oscylacji jak i analizy będące podstawą empi-
rycznych badań ogólnogospodarczych fluktuacji koniunkturalnych. Pełna zna-
jomość materiału statystycznego oraz metod wykorzystywanych do empirycz-
nych analiz krótko- i średniookresowych oscylacji koniunkturalnych ma istotne
znaczenie poznawcze i praktyczne. Identyfikacja zawartości informacyjnej
wskaźników koniunkturalnych oraz właściwe zastosowanie istniejących narzę-
dzi analitycznych to niezbędne warunki umożliwiające zrozumienie mechani-
zmu wahań cyklicznych oraz zbadanie morfologicznych właściwości współcze-
snych fluktuacji koniunkturalnych. Wyniki prowadzonych analiz tego rodzaju
mają także duże znaczenie praktyczne, gdyż są bardzo często podstawą
ustalania celów i narzędzi polityki stabilizacji, a także są wykorzystywane
do racjonalnego kształtowania dynamiki i strumieni handlu zagranicznego.

W pracach empirycznych, których celem jest budowa diagnoz lub pro-
gnoz zmian aktywności gospodarczej występują cztery grupy problemów ba-
dawczych, których właściwe rozwiązanie determinuje poprawność metodolo-
giczno-poznawczą tego typu prac:1
• określenie przedmiotu badań analitycznych wraz z akceptacją określonych

hipotez teoretycznych, opisujących mechanizm i właściwości fluktuacji ko-
niunkturalnych;

• zaaprobowanie materiału empirycznego, który będzie poddawany pracom
analitycznym;

• przyjęcie adekwatnych narzędzi i metod ilościowych, służących do wyod-
rębniania i analiz zewnętrznych form przejawiania się zmian poziomu ak-
tywności gospodarczej;

• sposób oceny i interpretacji wyników prac analitycznych procesów ko-
niunkturalnych.

                                           
1 H. Grohman, Statistik im Dienste von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik – Einige

metholologische Betrachtungen zu ihren Zielen und Möglichkeiten, „Allgemeines Statisti-
sches Archiv”, vol. 60, 1976, s. 328.
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Celem poniższych rozważań jest systematyzacja i prezentacja najważniej-
szych problemów metodologicznych występujących w retrospektywnych anali-
zach empirycznych współczesnych wahań koniunkturalnych. W szczególności
uwaga będzie zwrócona na przedmiot prac empirycznych w koniunkturze
gospodarczej, na kryteria doboru, koncepcje budowy i zawartość informacyjną
danych statystycznych poddawanych badaniom oraz na metody i narzędzia
służące do wyodrębniania i analiz współczesnych wahań koniunkturalnych.

1. Przedmiot badań empirycznych w koniunkturze gospodarczej
– współczesne wahania koniunkturalne

Wahania cykliczne i powstające w wyniku sekwencji ich kształtowania cy-
kle koniunkturalne były i są w dalszym ciągu przedmiotem analiz ekonomistów
zajmujących się dynamicznymi procesami gospodarczymi, występującymi
w systemach rynkowych. W literaturze przedmiotu można znaleźć stosunkowo
dużą liczbę niekiedy wzajemnie się wykluczających definicji i określeń fluktuacji
koniunkturalnych.

Klasyczną już dziś definicję cyklu koniunkturalnego, występującego
w gospodarce rynkowej, zaproponowali A. F. Burns i W. C. Mitchell. Zgodnie
z ich koncepcją: „Cykle koniunkturalne są rodzajem wahań występujących
w agregatach przedstawiających działalność gospodarczą narodów, organizu-
jących swoją produkcję przeważnie w przedsiębiorstwach; cykle składają się
z okresów ekspansji, występujących w tym samym czasie w wielu działaniach
gospodarczych, następujących po nich równie generalnych kryzysach, zasto-
jach oraz ożywieniach, które łączą się z fazą ekspansji cyklu następnego”.2
Sformułowane określenie jest zbieżne z definicją G. Haberlera, który interpre-
tował cykl koniunkturalny jako ruch typu falowego, obejmujący system gospo-
darczy jako całość, przejawiający się przede wszystkim w wahaniach produkcji
i zatrudnienia.3 Bardzo podobną definicję cyklu w stosunku do ujęcia
A. F. Burnsa i W. C. Mitchella przedstawił także J. A. Estey. Twierdził on bo-
wiem, że cykle koniunkturalne są to wahania: „którym podlega całokształt życia
gospodarczego, a które są wypadkową wzajemnie powiązanych wahań wielu
cyklów specyficznych”.4

Definicja A. F. Burnsa oraz W. C. Mitchella jest pragmatyczną interpreta-
cją cyklu koniunkturalnego, traktowanego jako ciąg zjawisk występujących
w gospodarce rynkowej. Nie oddaje ona jednakże jego najistotniejszych cech
dotyczących genezy i mechanizmu kształtowania; zawiera jedynie najbardziej
ogólne pojęcia traktujące o sekwencji kolejnych faz. Określenie to nie jest
także adekwatne i nie opisuje specyficznych cech współczesnych cykli ko-

                                           
2 A. F. Burns, W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles, nr 2,

NBER, New York 1946, s. 3.
3 G. Haberler, Prosperität und Depression. Eine theoretische Untersuchung der Konjunkturbe-

wegungen, Tübingen – Zürich 1955, s. 247.
4 A. Estey, Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959, s. 17.
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niunkturalnych. Dlatego I. Mintz zmodyfikowała tę koncepcję częściowo dosto-
sowując ją do warunków współczesnych, przyjmując jednocześnie pojęcie
„cyklu wzrostu” dla oznaczenia współczesnego cyklu koniunkturalnego. Zapro-
ponowana przez nią definicja jest następująca: „Cykle wzrostu są to wahania
występujące w działalności gospodarczej. Składają się one z okresu relatywnie
wysokiej stopy wzrostu, występującej w tym samym czasie w większości dzia-
łań gospodarczych oraz z następującego po nim, równie generalnego okresu
relatywnie niskiej stopy wzrostu, prowadzącego do fazy wysokiej stopy wzrostu
cyklu następnego”.5 Przystosowana do warunków współczesnych koncepcja
cyklu wzrostu różni się formalnie od klasycznego pierwowzoru A. F. Burnsa
i W. C. Mitchella tym, że słowa: ekspansja oraz zastój zostały zastąpione przez
wyrażenia – okres relatywnie wysokiej stopy wzrostu oraz okres relatywnie
niskiej stopy wzrostu. Tak więc, zdaniem I. Mintz, współczesny cykl koniunktu-
ralny składa się jedynie z dwóch faz, a zasadnicza różnica między nim a cy-
klem klasycznym występuje w zakresie kryterium wyodrębniania poszczegól-
nych faz. W cyklu klasycznym podstawą periodyzacji jest ogólny kierunek
zmian w działalności gospodarczej. W przypadku cyklu wzrostu kryterium
wyodrębniania faz jest natomiast relacja danego tempa zmian w działalności
gospodarczej do przyjętego tempa normalnego lub średniego.

W procesie szacunku tempa normalnego są stosowane w praktyce naj-
częściej dwie procedury statystyczne. W koncepcji pierwszej zakłada się,
że tempo to jest identyczne z wartościami linii trendu obliczonego dla danego
szeregu statystycznego. Kryterium periodyzacji jest w tym przypadku relacją
wartości empirycznych do wartości trendu: jeżeli tempo wzrostu wartości empi-
rycznych jest wyższe aniżeli tempo wzrostu wartości trendu, wówczas wzrost
jest określony jako relatywnie wysoki, a wyodrębniony w ten sposób okres nosi
nazwę fazy wysokiej stopy wzrostu. Jeżeli natomiast stopa wzrostu wartości
empirycznych jest niższa aniżeli stopa wzrostu trendu, wówczas wzrost jest
określony jako relatywnie niski, a otrzymany okres jest nazwany fazą niskiej
stopy wzrostu. Cykle odchyleń są to cykle wzrostu wyodrębnione na podstawie
oszacowanych ilorazów między stopami wzrostu wartości empirycznych bada-
nego szeregu czasowego a oszacowanymi wartościami linii trendu. Powyższa
koncepcja spotyka się z zarzutem, że wydzielone w ten sposób fazy są
w zdecydowanym stopniu uzależnione między innymi od przyjętej formalnie
postaci trendu, od kryterium oceniającego stopień dopasowania wartości tren-
du do pierwotnych wartości analizowanego szeregu czasowego, od długości
analizowanego okresu i od wartości krańcowych szeregu czasowego. Wraz
ze zmianą tych niekiedy arbitralnie przyjętych elementów ulegają zmianie
oszacowanie wartości trendu, a tym samym ulegają zmianie cechy morfolo-
giczne wyodrębnionego cyklu koniunkturalnego.

Ograniczenia pierwszej procedury doprowadziły do opracowania drugiej
metody szacunku tempa normalnego i do powstania koncepcji cyklu kroczące-
go. W tym przypadku podstawą wydzielenia faz są stopy wzrostu wartości
                                           
5 I. Mintz, Dating American Growth Cycles, [w:] The Business Cycle Today, V. Zarnowitz (red.

nauk.), NBER, New York 1972, s. 41.
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danego szeregu statystycznego po wyeliminowaniu z niego wahań sezono-
wych. Tempo normalne jest tutaj średnim tempem wzrostu dla całego badane-
go okresu. Cykl kroczący jest metodologicznym wariantem cyklu wzrostu
i składa się z dwóch faz: w pierwszej, wszystkie oszacowane stopy wzrostu są
wyższe aniżeli wartości normalne, w drugiej natomiast – są one niższe. Po-
ważnym ograniczeniem tej procedury wyodrębniania cykli wzrostu jest to,
że uzyskane na podstawie wartości absolutnych stopy wzrostu zawierają
w sobie pewne wahania przypadkowe, które zakłócają przebieg fluktuacji
cyklicznych.

Przyjmując, że w gospodarce działa mechanizm mnożnika inwestycyjne-
go i akceleratora można stwierdzić, że istotą współczesnego cyklu nie jest
naruszanie równowagi ogólnej, lecz kumulacyjne procesy zmian relacji między
wielkością popytu efektywnego i globalnej podaży w warunkach niepełnego
wykorzystania czynników produkcji.6 Cykl koniunkturalny jest w tym przypadku
definiowany jako: „występujące w procesie wzrostu gospodarczego wahania
w relacji między popytem efektywnym i potencjalną podażą”.7 Tym samym jest
to: „ruch typu wahadłowego aktywności gospodarczej, przejawiający się
w zmianach stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego”.8

W analizie cyklu wzrostu opartej na wskaźnikach wykorzystania kapitału
stałego bada się odchylenia aktualnej produkcji globalnej od odpowiednich
wartości hipotetycznych, które można otrzymać w warunkach pełnego wyko-
rzystania wszystkich czynników nakładu. Koncepcja ta jest atrakcyjna w ujęciu
teoretycznym, jednakże prawdopodobieństwo popełnienia błędów szacunku
w tej metodzie jest stosunkowo wysokie. Produkcja potencjalna jest najczęściej
szacowana na podstawie wielkości aktualnej produkcji bądź na bazie ponie-
sionych nakładów czynników stałych i zmiennych, dlatego też ryzyko powsta-
nia błędów wynika nie tylko z niedoskonałości danych pierwotnych, ale także
z założeń teoriopoznawczych dotyczących produkcji potencjalnej.

Oprócz przedstawionych koncepcji cykli odchyleń, cykli kroczących
oraz cykli w stopniu wykorzystania potencjału produkcyjnego w praktycznych
badaniach współczesnych wahań cyklicznych są stosowane także inne sposo-
by ich określenia. Najbardziej znana, a jednocześnie najprostsza, jest definicja
oparta na pewnych wskaźnikach – agregatach, jak na przykład GNP, służą-
cych do wyodrębnienia i analiz oscylacji gospodarczych. Cykle wzrostu są
określane w tym przypadku bądź jako odchylenia odpowiednich wartości empi-
rycznych GNP od oszacowanych wartości trendu, bądź też jako: „zmiany stóp
wzrostu realnego produktu narodowego brutto”.9 Taka interpretacja współcze-

                                           
6 Por. Koniunktura gospodarcza, Z. Kowalczyk (red.), PWE, Warszawa 1982, s. 120.
7 H. Giersch, Diagnose und Prognose als Wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme,

Berlin 1962, s. 490.
8 F. Geigant, D. Sobotka, H. M. Westphal, Lexikon der Volkswirtschaft, München 1975, s. 373.
9 Pierwsze sformułowane określenie współczesnego cyklu koniunkturalnego akceptuje

m.in. A. E. Ott twierdząc, że wahania koniunkturalne są to odchylenia od linii trendu. Druga
definicja zbudowana przez A. Wagnera jest w wysokim stopniu zbieżna z określeniem za-
proponowanym przez W. Webera i H. Neisa, którzy uważają, iż cykl koniunkturalny „można
określić i zmierzyć jego wahania w tempie wzrostu realnego produktu narodowego brutto”.
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snych wahań została odrzucona przez ekonomistów skupionych w National
Bureau of Economic Research w USA, ponieważ, ich zdaniem, mierniki złożo-
ne powstają na różnych zasadach agregacji i dezagregacji podstawowych
wielkości ekonomicznych, co poważnie utrudnia praktyczne ich wykorzystanie
w procesie wyznaczania długości i punktów zwrotnych poszczególnych faz.

Przedstawione powyżej definicje współczesnych wahań koniunktural-
nych, występujących w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych, mają
charakter makrodynamiczny. Ich teoretyczna identyfikacja jest trudna, gdyż nie
zawierają one najistotniejszych elementów dotyczących genezy i mechanizmu
fluktuacji. Pomimo występowania pewnych cech wspólnych dla poszczegól-
nych koncepcji, to jednak każda z nich akcentuje inne aspekty kształtowania
się oscylacji koniunkturalnych.

Najciekawszą poznawczo jest koncepcja cyklu rozumianego jako oscyla-
cje w stopniu wykorzystania potencjału produkcyjnego badanej gospodarki.
Jej podstawowym mankamentem jest jednak to, że nie dostarcza informacji
o cechach morfologicznych współczesnych wahań cyklicznych. Pozostałe
koncepcje cyklu koniunkturalnego mają przede wszystkim charakter pragma-
tyczny i zawierają w sobie elementy, które mogą ułatwiać identyfikację cech
budowy zewnętrznej bądź też formułują ogólne zasady dotyczące doboru
szeregów czasowych, lub też przyjęcia odpowiednich narzędzi statystyczno-
ekonometrycznych służących do wyodrębniania i analiz fluktuacji koniunktural-
nych.

W procesie budowania przedstawionych definicji współczesnych wahań
występujących w gospodarkach rynkowych istniejące hipotezy teoretyczne,
wyjaśniające genezę i mechanizm oscylacji, nie odegrały dominującego zna-
czenia. Najistotniejszą rolę odegrały tutaj względy praktyczne, a mianowicie
dostępność do danych empirycznych, które w pewnym stopniu zdeterminowały
sposób prowadzenia analiz fluktuacji koniunkturalnych.

2. Kryteria doboru, koncepcje budowy i zawartość informacyjna
wskaźników koniunkturalnych

Praktyczne badania wahań koniunkturalnych są prowadzone najczęściej
na podstawie materiału empirycznego, to jest na podstawie statystycznych
szeregów absolutnych lub względnych wartości oddających stan i kierunki
zmian sytuacji gospodarczej w danej gospodarce, branży, gałęzi czy przedsię-
biorstwie. Ponieważ liczba danych pierwotnych występujących w publikacjach
statystycznych jest zdecydowanie większa aniżeli liczba zmiennych (objaśnia-
nych i objaśniających) teoretycznych mechanizmów cyklicznych rodzi się

                                                                                                                   
A. Wagner, Die Konjunkturzyklen in der BRD. Eine komparativ-dynamische Komponentena-
nalyse für Jahre 1951 – 1971, Tübingen 1972, s. 4; G. Giersch, Diagnose und Prognose,
s. 491; W. Weber, H. Neis, Einleitung. Entwicklung und Probleme der Konjunkturtheorie,
[w:] Konjunktur – und Beschäftigungstheorie, W.Weber, H.Neis (red. nauk.), Berlin – Köln
1967, s. 14.
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potrzeba określenia jednoznacznych kryteriów doboru wskaźników, które
w możliwie najwyższym stopniu będą oddawać i charakteryzować poszczegól-
ne fragmenty procesów koniunkturalnych.10

Opierając się na doświadczeniach NBER U.S. Department of Commerce
– Bureau of Economic Analysis sformułował szczegółowe kryteria doboru
wskaźników koniunkturalnych, które są obecnie powszechnie przyjmowane
do empirycznych analiz współczesnych wahań koniunkturalnych. Są one na-
stępujące:11

• ekonomiczna istotność – dane empiryczne powinny dobrze oddawać teo-
retyczne aspekty genezy i przebiegu procesu koniunkturalnego, a zmienna
reprezentowana przez dany szereg powinna odgrywać ważną rolę w cyklu
koniunkturalnym;

• statystyczna adekwatność – przyjęte szeregi powinny być reprezentatywne
ze względów formalnych dla charakteryzowanego procesu oraz w wysokim
stopniu powinny mierzyć zmienność ekonomiczną i wskazywać małe praw-
dopodobieństwo popełnienia błędu;

• czas występowania poszczególnych faz – dane wskaźniki powinny konse-
kwentnie charakteryzować zgodność lub opóźnienie w stosunku do fak-
tycznego kształtowania się koniunktury gospodarczej;

• zgodność z przebiegiem cyklu koniunkturalnego z przeszłości − przyjęty
wskaźnik powinien w możliwie wysokim stopniu oddawać wzrost lub spa-
dek w retrospektywnej analizie procesu koniunkturalnego;

• sposób kształtowania się − szeregi czasowe winny wykazywać regularny
przebieg, niezakłócony czynnikami losowymi, tak aby szybko mogły zostać
wyodrębnione w nich punkty zwrotne wahań koniunkturalnych;

• czas dostępu − dane szeregi czasowe powinny być szybko i często publi-
kowane.

Jak wynika z przedstawionego przeglądu kryteriów doboru wskaźników
do prac analitycznych, dominują tutaj generalnie dwa względy: istotność teo-
retyczna i ekonomiczna danych oraz ich cechy formalnostatystyczne. Znacze-
nie tych elementów w ogólnej strukturze zmieniało się w czasie: o ile w okresie
międzywojennym oraz w latach czterdziestych preferowano przede wszystkim
właściwości formalne, którymi odznaczały się poszczególne szeregi,
to w latach późniejszych akceptowano ich istotność ekonomiczną.

Spełniające przedstawione wcześniej kryteria i przyjęte do analiz empi-
rycznych wskaźniki koniunkturalne, charakteryzujące poszczególne aspekty
                                           
10 Na temat kryteriów doboru wskaźników koniunkturalnych do analiz empirycznych

zob. m.in.: A. F. Burns, W. C. Mitchell, Statistical Indicators of Cyclical Revivals,
[w:] Business Cycle Indicators. Contributions to the Analysis of Current Business Conditions,
vol. 1, NBER New York 1961, s. 165-166; G. H. Moore, J. Shiskin, Indicators of Business
Expansions and Contractions, Occasional Paper, nr 103, NBER New York 1967, s. 8-10.

11 Por. V. Zarnovitz, Ch. Boschan, Cyclical Indicators: An Evaluation and New Leading Indexes,
„Business Conditions Digest”, U.S.Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis,
Washington 1975, s. 7; F. J. Klein, G. Nerb, Performance of the EC Composite Leading Indi-
cator and its Components. Paper presented at the 17th CIRET Conference, Vienna 1985.
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cykliczne powtarzających się fluktuacji, można rozmaicie grupować.12 W za-
leżności od przyjętego kryterium podziału można wyróżnić:
• wskaźniki proste ilościowe i jakościowe;13

• wskaźniki złożone ilościowe i jakościowe;
• wskaźniki wyprzedzające, jednocześnie i opóźnione.

Dane empiryczne przyjęte do analiz koniunkturalnych mogą być szere-
gami statystycznymi zawierającymi w sobie pewne informacje wymierne
lub niewymierne. Wskaźniki ilościowe powstają w drodze agregacji wymier-
nych, cząstkowych informacji ekonomicznych, pochodzących
od poszczególnych podmiotów gospodarczych. Ta grupa danych empirycz-
nych odgrywa, jak do tej pory, dominującą rolę w praktycznych badaniach
koniunktury gospodarczej. Publikowane są one przez krajowe
lub międzynarodowe organizacje społeczno – gospodarcze w postaci wskaźni-
ków prostych lub złożonych, charakteryzujących całokształt lub wycinek sytu-
acji gospodarczej w przedsiębiorstwie, branży, regionie, kraju lub grupie kra-
jów. Wskaźniki jakościowe należą do drugiej grupy indeksów wykorzystywa-
nych współcześnie do badania ogólnogospodarczych fluktuacji koniunktural-
nych. Są one konstruowane na podstawie informacji uzyskanych za pomocą
metody testu koniunkturalnego.14

W dostępnych międzynarodowych opracowaniach statystyczno-
ekonometrycznych nie ma do tej pory jednolitego, ilościowego miernika
(lub grupy mierników), który konsekwentnie charakteryzowałby mechanizm
procesów koniunkturalnych, a jednocześnie w pełni oddawałby sekwencję
kolejnych jego faz. Stosowane współcześnie ilościowe dane empiryczne,
za pomocą których mierzy się i charakteryzuje makroekonomiczne zmiany
poziomu aktywności gospodarczej, można podzielić ze względu na ośrodek,
który je wykorzystuje, na dwie grupy:
• wskaźniki stosowane przez National Bureau of Economic Research;
• wskaźniki stosowane głównie w krajach europejskich.

Wśród wskaźników wykorzystywanych przede wszystkim w krajach eu-
ropejskich dominującą rolę odgrywają dwa makroekonomiczne indeksy: pro-
dukt narodowy netto i produkcja przemysłowa.

Przyjmując produkt narodowy netto jako miarę zmian aktywności gospo-
darczej, a tym samym jako podstawę wyodrębniania faz wahań koniunktural-
nych, powstaje kilka istotnych problemów, z których dwa, jak się wydaje,
są najistotniejsze: 15

                                           
12 Szerzej na ten temat zob.: Koniunktura gospodarcza, Z. Kowalczyk (red. nauk.), PWE,

Warszawa 1982, s. 385-400.
13 W literaturze przedmiotu stosuje się także zamiast określeń wskaźniki ilościowe i jakościowe

odpowiednio pojęcia: wskaźniki obiektywne i subiektywne.
14 Szerzej na temat metody testu koniunkturalnego zob.: Koniunktura gospodarcza..., op.cit.,

s. 400-414.
15 Por. G. J. Tichy, Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin – Heidel-

berg – New York 1976, s. 46-47.
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• czy powinno się włączać do tego wskaźnika sektory, na przykład
• rolnictwo, których aktywność nie zależy bezpośrednio od sytuacji gospo-

darczej, ale jest zdeterminowana innymi egzogenicznymi czynnikami
na przykład pogodowymi;

• czy do analiz koniunktury gospodarczej stosować wskaźniki w ujęciu real-
nym czy nominalnym.

W przypadku pierwszego problemu wyłączenie rolnictwa z analizy po-
ziomu aktywności gospodarczej nie odgrywa tak istotnej roli, gdyż w wysoko
rozwiniętych gospodarkach rynkowych bardzo rzadko wahania produkcji rolni-
czej znajdują odzwierciedlenie na rynku. Fluktuacje te są bowiem kompenso-
wane przez system zapasów rządowych. Wahania w tej sferze relatywnie
słabo wpływają także na rynek siły roboczej, gdyż spadek produkcji rolniczej,
na przykład wskutek złych warunków pogodowych, zmniejsza jedynie nakłady
pracy, co w warunkach niskiego zatrudnienia w rolnictwie minimalizuje ten
wpływ. W przypadku dochodów w rolnictwie, a tym samym popytu tej sfery na
środki produkcji, są one kształtowane przede wszystkim przez politykę rolną
rządu, a tym samym wahania koniunkturalne tej sfery są stosunkowo słabo
widoczne na rynku.

W przypadku drugiego problemu przeważa pogląd, że ponieważ w ostat-
nim okresie w gospodarkach rynkowych bardzo ważną rolę odgrywają zjawiska
inflacji, dlatego do badania współczesnych wahań koniunkturalnych powinny
być stosowane tylko i wyłącznie wskaźniki realne (fizyczne).

Pomimo, że produkcja przemysłowa nie jest centralną zmienną, wystę-
pującą w modelach teoretycznych wahań koniunkturalnych, to jednak wskaźnik
wolumenu produkcji przemysłowej (general index) jest drugim, stosowanym
w Europie Zachodniej makroekonomicznym miernikiem zmian aktywności
gospodarczej.

Ważność wskaźników produkcji przemysłowej w analizach wahań ko-
niunkturalnych wynika stąd, że dane te odzwierciedlają częściowe zmiany
w wytworzonej, globalnej podaży.16 W pewnym stopniu oddają one także fluk-
tuacje w zakresie popytu efektywnego na środki produkcji i na dobra konsump-
cyjne w danej gospodarce rynkowej, gdyż zmiany produkcji przemysłowej są
w bardzo dużym stopniu indukowane wcześniejszymi zmianami w poziomie
popytu efektywnego. Zaletą tych wskaźników jest to, że jak wynika z analiz
empirycznych, wykazują one stosunkowo wyraźne i regularne wahania ko-
niunkturalne, a ponadto, ponieważ udział produkcji przemysłowej w tworzeniu
dochodu narodowego w wysoko rozwiniętych gospodarkach jest relatywnie
duży, decyduje ona o wahaniach koniunkturalnych w skali całego kraju.

Niewątpliwą wadą indeksów produkcji przemysłowej jest natomiast to,
że nie odzwierciedlają one wahań wszystkich agregatów makroekonomicznych
                                           
16 Szerzej na temat zawartości informacyjnej wskaźników produkcji przemysłowej w gospodar-

kach rynkowych zob.: Index Number of Industrial Production. Studies in Method, Statistical
Office of the United Nations, New York 1950; N. Herbel, Indexziffern der industriellen Pro-
duktion als Indikatoren der konjunktureller Entwicklung, Meisenheim am Glan 1977.
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składających się na cykl koniunkturalny, czyli nie oddają wahań wszystkich
elementów globalnej podaży faktycznej występującej na rynku.

Względy formalne powodują także, że wskaźniki produkcji przemysłowej
są przyjmowane jako mierniki i podstawa wyodrębniania faz fluktuacji ko-
niunkturalnych, gdyż analiza makroekonomicznych zjawisk gospodarczych jest
o wiele wyraźniejsza wówczas, gdy są one badane za pomocą czasowych
szeregów danych krótszych aniżeli roczne. W przypadku produkcji przemysło-
wej dane miesięczne i kwartalne są ogólnie dostępne, a zatem są także po-
równywalne w skali międzynarodowej.

Powstanie idei budowy wskaźników ogólnych, złożonych lub syntetycz-
nych było wynikiem dążenia do w miarę możności adekwatnego opisu całej
złożoności procesu koniunkturalnego. U podstaw ich konstrukcji leżały pewne
przesłanki teoretyczne i praktyczne.17

Znaczenie tej grupy wskaźników dla krótko- i średniookresowych badań
gospodarczych wynika stąd, że mogą one umożliwiać:18

• stosunkowo adekwatną charakterystykę fluktuacji koniunkturalnych;
• budowę niedostępnych w danym momencie zmiennych referencyjnych;
• długookresowy opis zmian gospodarczych występujących w przeszłości;
• przygotowanie aktualnych diagnoz poziomu aktywności gospodarczej;
• konstrukcję poprawnych krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Ogół syntetycznych wskaźników koniunkturalnych, podobnie jak w przy-
padku indeksów prostych, można podzielić w zależności od charakteru i za-
wartości informacyjnej na dwie grupy: wskaźniki złożone jakościowe i wskaźni-
ki złożone ilościowe. Wśród indeksów syntetycznych, budowanych przede
wszystkim na danych wymiernych, najbardziej znane są: indeks dyfuzji, indeks
zbiorczy o znormalizowanej amplitudzie, wskaźnik ogólny.

Twórcy amerykańskiej wersji indeksu dyfuzji A. F. Burns i W. C. Mitchel
twierdzili, że aby uzyskać pełny obraz przyczyn i wyjaśnić naturę wahań ko-
niunkturalnych, należy dokonać rozkładu procesu koniunkturalnego, stosując
do jego badania specjalnie skonstruowane syntetyczne wskaźniki ilościowe.19

Budowa indeksu dyfuzji opiera się na empirycznej obserwacji nierównomierne-
go rozprzestrzeniania się zjawisk cyklicznych w obrębie danej gospodarki
lub branży. W związku z tym w praktyce budowane są dwa rodzaje indeksów
dyfuzji: indeks dyfuzji branży czy gospodarki narodowej oraz indeks dyfuzji
przebiegu procesu koniunkturalnego.20

Indeks zbiorczy o znormalizowanej amplitudzie jest ilościowym wskaźni-
kiem złożonym szacowanym w NBER. Zasadnicza różnica między nim a in-

                                           
17 Por. W. Neubauer, Zur Aggregation von Konjunkturindikatoren, „Allgemeines Statistisches

Archiv” vol. 59, 1975, s. 177.
18 Ibidem, s. 181.
19 A. F. Burns, W. C. Mitchell, Business Cycles. The Problem and its Setting, Studies in Busi-

ness Cycles nr 2, NBER, New York 1946.
20 Por. Z. Matkowski, Barometry koniunktury, Warszawa 1979, s. 83-87; Koniunktura gospodar-

cza, s. 392.
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deksem dyfuzji polega na tym, że obok kierunku ruchu aktywności gospodar-
czej uwzględnia się w nim także amplitudę zmian szeregów wykorzystywanych
do jego konstrukcji. Indeksy dyfuzji pokazują tymczasem jedynie ogólne kie-
runki zmian analizowanych danych, ujawniając przy tym, w jaki sposób ruch
koniunkturalny rozkładał się w poszczególnych działach gospodarki narodo-
wej.21

Koncepcja amerykańskiego indeksu dyfuzji nie może jednakże być prze-
noszona w nie zmienionej formie na grunt europejski, gdyż tutaj muszą zostać
uwzględnione nie tylko specyficzne cechy mechanizmu wahań koniunktural-
nych, ale także różne sposoby agregacji danych statystycznych, które są pu-
blikowane w poszczególnych krajach.

Najbardziej znaną wersją zachodnioniemieckiego ilościowego wskaźnika
syntetycznego jest zbudowany za pomocą metody wartości sygnalnych SVR –
Indikator (Gesamtindikator).22

Powstały w teorii koniunktury gospodarczej mechanizm współczesnego
cyklu koniunkturalnego tworzy pewną całość o określonej dynamice wewnętrz-
nej. Podstawowym narzędziem badawczym, za pomocą którego są prowadzo-
ne rozważania hipotetyczne, jest model sekwencyjny.23 Ogólne przesłanki
metodologiczne przyjęte do jego budowy były podstawą między innymi po-
działu ogółu zmiennych empirycznych na takie, które wyprzedzają, które
współwystępują, a także które są opóźnione w czasie w stosunku do zasadni-
czych zależności składających się na mechanizm cyklu koniunkturalnego.

System wskaźników jednoczesnych (coincident indicators), wyprzedzają-
cych (leading indicators) oraz opóźnionych (logging indicators), określony jako
koncepcja cyklu odniesienia (reference cycle), powstał w NBER stosunkowo
dawno, bo już w 1939 r.

Idea cyklu odniesienia polega na zastąpieniu przyjętego zbioru pojedyn-
czych zmiennych koniunkturalnych, szczegółowo charakteryzujących zmiany
stopnia aktywności aktywności gospodarczej, jedną syntetyczną zmienną.
Wahania tej nowej przyjętej zmiennej tworzą tak zwany cykl referencyjny,
w stosunku do którego można analizować wyprzedzenia lub opóźnienia cza-
sowe reakcji zmiennych pierwotnych.24

                                           
21 D. Hübner, M. Lubiński, Koniunktura gospodarcza, Warszawa 1987, s. 16-17.
22 Konjunktur im Umbruch-Risiken und Chancen, [w:] „Jahresgutachten des Sachverständige-

nrats” 1970/71, Stuttgart – Mainz 1970, s. 124-125.
23 Koncepcja modelu sekwencyjnego powstała w latach trzydziestych naszego wieku,

a do pionierów w tej dziedzinie należą: R. Frisch, J. Tinbergen, M. Kalecki. Szerzej na ten
temat zob. między innymi: J. Tinbergen, Statistical Testing of Business Cycle Theories, t. I
i II, New York 1939; M. Kalecki, Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i
długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, [w:] Dzieła, t. II, PWE, Warszawa 1980,
s. 209-367.

24 Por. Koniunktura gospodarcza, s. 309.
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3. Metody i narzędzia wyodrębniania i analiz współczesnych wahań
koniunkturalnych

W istniejących współcześnie opracowaniach z zakresu diagnozowania
wahań koniunkturalnych wstępuje cała gama procedur stosowanych w tym
zakresie. W przypadku prac ex post szczególne znaczenie mają jednak staty-
styczno-ekonometryczne metody rozkładu szeregu czasowego oraz procedury
szacunku stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych istniejącego aparatu
produkcyjnego.

W praktycznych badaniach współczesnych wahań koniunkturalnych
istotną rolę odgrywają metody wyodrębniania tych oscylacji w poszczególnych
szeregach czasowych. Stosunkowo duża popularność tej grupy procedur
wynika z faktu, że w pożądanych przekrojach czasowych i przestrzennych
łatwo dostępne są dane empiryczne, które przedstawiają zmiany w poszcze-
gólnych elementach składowych procesów cyklicznych. W tym przypadku
analizy takie są prowadzone nie tylko dla wskaźników prostych, ale także
możliwe jest badanie indeksów złożonych, oddających pewne sekwencje
procesów koniunkturalnych.

Występujące w okresie powojennym w większości gospodarek rynko-
wych trwałe tendencje wzrostu spowodowały, że ustalone za pomocą metod
klasycznych punkty zwrotne fluktuacji w stosunkowo niskim stopniu były ade-
kwatnym narzędziem analiz ogólnogospodarczych oscylacji. Uwarunkowane
to było faktem, że szeregi czasowe, oddające zmiany podstawowych wielkości
i zjawisk ekonomicznych, zostały zdominowane przez zmiany długookresowe
(trend). Z tego też względu na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych powstała koncepcja cyklu wzrostu.

W zależności od przyjętych metod ilościowych wyodrębniania w badanym
szeregu czasowym współczesnych cykli koniunkturalnych w literaturze przed-
miotu wyróżnia się cykle odchyleń (deviation cycles) oraz cykle kroczące
(step cycles).

Cykle odchyleń są tworzone przez oscylacje występujące w szeregach
czasowych, z których wyeliminowano wahania sezonowe i przypadkowe oraz
tendencję rozwojową. Punkt zwrotny górny (dolny) tych cykli występuje
w okresie, w którym relacja wartości szeregu statystycznego oczyszczonego
z wahań nieistotnych i trendu w stosunku do oszacowanej dla analogicznego
momentu funkcji trendu przyjmuje wartość maksymalną (minimalną).

Podstawowym argumentem przemawiającym za stosowaniem tej metody
wyodrębniania wahań jest fakt, że w stosunkowo wysokim stopniu odpowiada
ona teoretycznym hipotezom o współczesnych fluktuacjach koniunkturalnych,
a uzyskane w wyniku jej stosowania szeregi odchyleń wykazują relatywnie
wyraźne punkty zwrotne. Poważnym jej ograniczeniem jest między nimi pro-
blem szacunku parametrów linii trendu, która w dużym stopniu decyduje
o charakterze wyróżnionych faz cykli.25

                                           
25 Por. G. J. Tichy, Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin-Heidelberg

– New York 1976, s. 48.
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Fazy cykli odchyleń można otrzymać przez analizy szeregów czasowych,
opisujących zmiany danego zjawiska w czasie. Zmiany te są uwarunkowane
działaniem zespołu przyczyn głównych i ubocznych. Dlatego też wartości
poszczególnych zmiennych szeregu chronologicznego są funkcją wyrazów −
szeregów składowych. Do wyznaczenia siły i kierunku działania danego ro-
dzaju wahań w badanym szeregu czasowym można wykorzystywać tak zwaną
metodę eliminacji.

Wyodrębnienie za pomocą metody eliminacji z badanego szeregu cza-
sowego wahań cyklicznych, tworzących cykle odchyleń, polegać będzie
na stopniowym usuwaniu z szeregu chronologicznego pozostałych rodzajów
wahań. Procedura ta składać się będzie zatem z następujących trzech kroków
badawczych:
• oszacowania i wyodrębnienia z badanego szeregu statystycznego wahań
• sezonowych i przypadkowych, które z punktu widzenia celów prowadzonej

analizy można uznać za nieistotne;
• oszacowania i wyeliminowania z otrzymanych w poprzednim etapie indek-

sów tendencji rozwojowej;
• podzielenia otrzymanych w kroku drugim wartości szeregu przez oszaco-

wanie wartości funkcji trendu.

W miesięcznych lub kwartalnych szeregach czasowych można badać
nie tylko odchylenia wartości empirycznych od oszacowanych wartości linii
trendu, ale także można obliczać stopy wzrostu tych wskaźników w czasie.
Otrzymuje się je przez porównanie wartości indeksu danego miesiąca
lub kwartału z wartością analogicznego wskaźnika miesiąca lub kwartału po-
przedniego. Cykle kroczące są to wahania występujące w tak obliczonych
wskaźnikach oddających dynamikę wzrostu lub spadku analizowanych danych,
przy czym ich górne lub dolne punkty zwrotne są wyznaczone w okresach,
w których stopa wzrostu danego zjawiska przyjmuje odpowiednio wartości
maksymalne lub minimalne.

W mechanizmie kształtowania się współczesnych krótko- i średniookre-
sowych procesów koniunkturalnych istotną rolę odgrywają wahania w stopniu
wykorzystania aparatu produkcyjnego. Fluktuacje te charakteryzują nie tylko
poziom aktywności gospodarczej w sferze produkcji, ale przede wszystkim
w istotnym stopniu określają sytuację występującą na rynku. Stąd też w anali-
zach ogólnogospodarczych cykli koniunkturalnych niezbędne jest uwzględnie-
nie wyników badań tych oscylacji i określenie ich znaczenia dla mechanizmu
kształtowania się całego procesu cyklicznego.

W analizach stopnia wykorzystania działającego w gospodarce rynkowej
aparatu produkcyjnego podstawowym problemem praktycznym jest sposób
szacunku parametrów funkcji charakteryzującej pełny stopień wykorzystania
zmiennych i stałych czynników produkcji. Istniejące metody ilościowe polegają



Ryszard Barczyk: Metodologiczne problemy diagnozowania... 55

na szacunku funkcji trendu potencjalnego.26 Procedury te są oparte na danych
empirycznych charakteryzujących wielkość produkcji lub wielkość nakładów
czynników stałych i zmiennych.

Do grupy metod badania stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych
funkcjonującego w gospodarce aparatu produkcyjnego, opartych na indeksach
wielkości wytworzonej produkcji, należą między innymi techniki opracowane
przez Whorton School of Finance and Commerce at the University of Pensyl-
wania oraz przez Bank Anglii.27 Procedura Whorton School określana w litera-
turze jako metoda trendu po wierzchołkach (trend trough peaks), jest stosowa-
na przede wszystkim w analizach stopnia wykorzystania zdolności wytwór-
czych aparatu produkcyjnego w gospodarce amerykańskiej. Materiałem empi-
rycznym wykorzystywanym w tej procedurze jest trzydzieści wskaźników,
składających się na Federal Reserve Board`s Index of Industrial Production.

Metoda opracowana przez Bank Anglii (The Bank of England Index
of Capital Utilization) jest miarą stopnia wykorzystania występującego w go-
spodarce kapitału stałego. Stopień ten jest definiowany jako relacja między
aktualną produkcją wytworzoną w gospodarce a produkcją potencjalną, czyli
produkcją, która mogłaby zostać wytworzona w warunkach pełnego wykorzy-
stania istniejącego zasobu kapitału stałego. Procedura ta wykazuje te same
ograniczenia, co metoda skonstruowana przez Whorton School, gdyż opiera
się na tych samych zasadach konstrukcji. Różnica dotyczy jedynie tego,
że indeks Banku Anglii jest budowany na podstawie linii trendu stycznej tylko
z najwyższym wierzchołkiem wskaźników empirycznych, natomiast indeks
Whorton School jest wyznaczany na podstawie funkcji trendu, dopasowanej
do wszystkich szczytów.

Drugą wyróżnioną grupę metod służących do obliczania wielkości pro-
duktu potencjalnego, a tym samym do szacunku stopnia wykorzystania zdol-
ności wytwórczych aparatu produkcyjnego, można dalej podzielić na dwie
podgrupy:
• metody, których podstawą są istniejące, poszczególne czynniki produkcji,

a których szacunki wielkości produktu potencjalnego opierają się na wy-
prowadzonych zależnościach między tymi czynnikami a wielkością produk-
cji;

• metody przyjmujące za punkt wyjścia funkcję produkcji, która mierzy
współudział wszystkich elementów nakładu we wzroście produkcji, a jed-

                                           
26 Wyróżniona grupa metod służących do badania stopnia wykorzystania zdolności wytwór-

czych aparatu produkcyjnego należy do „Date-Based-Methods”. Procedury oparte na ankie-
towych badaniach stopnia wykorzystania kapitału stałego należą z kolei do grupy „Survey-
Based-Methods”. Szerzej na ten temat zob.: L. J. Christiano, A Survey of Measures of Capa-
city Utilization, „IMF Staff Papers” vol. XXVIII, nr 1/1981, s. 144-198.

27 L. R. Klein, R. Summers, The Whorton Index of Capacity Utilization, Worthon School
of Finance and Commerce, Philadelphia 1966; J. Taylor, S. Mc Kendrick, How Should we
Measure the Pressure of Demand, „Lloyds Bank Review” nr 115/1975, s. 13-27; M. Panic,
Capacity Utilization in UK Manufacturing Industry, „Discussion Paper” nr 5, National Econo-
mic Development Office 1978.
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nocześnie umożliwia wykorzystania otrzymanych współczynników do sza-
cunku wartości produktu potencjalnego.

W większości metod należących do pierwszej wyróżnionej grupy przyj-
muje się, że produkcja potencjalna jest równa aktualnej, powiększonej o wiel-
kość, która jest funkcją bezrobocia. Tak więc przyjmuje się tutaj implicite,
że siła robocza jest nie tylko zasadniczym czynnikiem produkcji, ale jednocze-
śnie zapobiega zwiększaniu się produkcji poza pewien określony poziom.
Argumentem, który przemawia także za stosowaniem tego właśnie podejścia
metodologicznego, jest założenie, że krótkookresowe wykorzystanie wszyst-
kich pozostałych czynników produkcji jest w dużym stopniu skorelowane
z tempem bezrobocia.28

Wśród metod szacunku wartości produktu potencjalnego, które oparte są
na współczynniku między wielkością funkcjonującego kapitału stałego a wiel-
kością produkcji, najbardziej znana jest metoda National Industrial Conference
Board. Procedura ta została opracowana przez D.Creamera i była stosowana
do szacunku stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych aparatu produkcyj-
nego w gospodarce amerykańskiej.29

Druga grupa wyróżnionych metod badania stopnia wykorzystania zdolno-
ści wytwórczych istniejącego aparatu produkcyjnego przyjmuje za punkt wyj-
ścia funkcję produkcji, która wyraża zależność między nakładami kapitału
stałego i zmiennego a wielkością produktu otrzymanego z tych nakładów.30

Zakończenie

Interpretacja wyników analiz empirycznych w koniunkturze gospodarczej

Interpretacja otrzymanych wyników empirycznych jest ostatnim elemen-
tem badań ex post współczesnych wahań koniunkturalnych. Polega ona
na formułowaniu pewnych analogii w stosunku do przyjętego przedmiotu ba-
dań, budowanych na otrzymanych konkretnych liczbach, zależnościach i wła-

                                           
28 Metodę należącą do tej grupy zbudował A. M. Okun. Na ten temat zob.: A. M. Okun, Poten-

tial GNP: its Measurement and Significance, [w:] The Political Economy of Prosperity, Bro-
okings Institution, Washington 1970, s. 132-145.

29 D. Creamer, Capital and Output Trends in Manufacturing Industries 1880-1948, „Occasional
Paper” nr 41, NBER, New York 1954; D. Creamer, S. Dobrowolsky, J. Borenstein, Capital
in Manufacturing and Mining: Its Formation and Financing, Princeton 1960. Do tej grupy zali-
czyć można także omawianą wcześniej metodę stosowaną przez Bank Anglii.

30 Analizy stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych istniejącego aparatu produkcyjnego
prowadzone były także na podstawie oszacowanych parametrów funkcji kosztów przecięt-
nych, poniesionych w poszczególnych przedsiębiorstwach. W tym przypadku przyjmowano,
że punkt, w którym koszty przeciętne danego przedsiębiorstwa osiągają swoje minimum,
może reprezentować pełny stopień wykorzystania zdolności wytwórczych. Taki szacunek pa-
rametrów funkcji kosztów może być bardzo pożytecznym krokiem w analizach stopnia wyko-
rzystania zdolności wytwórczych, przy czym występuje tutaj bardzo istotny problem empi-
rycznego wyznaczenia dokładnie określonego punktu, w którym koszt przeciętny osiąga
swoje minimum.
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snościach wykrytych dzięki wykorzystaniu określonych narzędzi z zakresu
statystyki czy ekonometrii. Zakres czasowy i przestrzenny oraz sposób inter-
pretacji jest określony przede wszystkim przez przyjęty cel konstruowanych
diagnoz. Cel ten może być różny, gdyż zorientowany może być bardziej
ku teorii lub ku wymogom praktyki gospodarczej. Charakter analiz interpreta-
cyjnych determinowany jest także przez koncepcję przedmiotu poddawanego
badaniu oraz przez zawartość merytoryczną oraz właściwości formalne mate-
riału empirycznego, wykorzystywanego w analizie wraz ze stosowanymi przy
jego obróbce narzędziami ilościowymi.
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Monika Bodo

ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI:
METODY I MOŻLIWOŚCI SPŁATY

Kredyty zagraniczne Polski spłacane do chwili obecnej były głównie za-
ciągane w latach siedemdziesiątych. Przyczyniła się do tego korzystna sytu-
acja na rynku światowym – przede wszystkich ogromna ilość petrodolarów –
oraz pozytywna opinia naszego kraju jako kraju wiarygodnego i zdolnego do
spłacania kredytów. Zgodnie z planami kredyty te miały zostać zainwestowane
w inwestycje gwarantujące tzw. samospłatę dewizową, czyli w te rodzaje
przedsiębiorstw, które dzięki inwestycjom mogły eksportować swe wyroby
i dzięki temu spłacić dług. Zamierzenia te w części zostały zrealizowane; dzięki
kredytom zagranicznym zmieniła się struktura produktów eksportowanych
przez Polskę na rzecz większego udziału towarów przetworzonych. Niestety
dotyczyło to głównie eksportu do krajów socjalistycznych. Pogarszająca się
sytuacja w kraju skłoniła ówczesne władze do przeznaczenia większości towa-
rów na zaspokojenie popytu wewnętrznego. Już w połowie lat siedemdziesią-
tych sytuacja ta spowodowała, iż ponad 60% zaciąganych kredytów miało
charakter zaopatrzeniowy, co związane było m.in. z nieurodzajem w rolnictwie
(kredyty te stanowiły w latach 1971-1980 23% ogółu zaciąganych kredytów).
Od początku roku 1972 nastąpił stosunkowo silny wzrost ujemnego salda
obrotów z zagranicą, także finansowanego za pomocą kolejnych kredytów.
Zjawiska te zbiegły się w czasie z destabilizacją na rynkach światowych spo-
wodowaną przede wszystkim kryzysem naftowym i związaną z nim podwyżką
cen ropy oraz wzrostem oprocentowania wkładów dolarowych w USA.
W rezultacie Polska, podobnie jak wiele innych krajów – dłużników popadła
w pułapkę zadłużenia.1

W latach 1990-1991 Polska była w stanie jedynie w niewielkim stopniu
obsługiwać swój dług zagraniczny. Kraj nasz przekraczał wszystkie wskaźniki
zadłużenia, na podstawie których Bank Światowy ocenia kraje zadłużone.
Według BŚ relacja długu do PKB nie powinna przekraczać 50% PKB – w 1990
r. w Polsce wartość tego wskaźnika wynosiła 82%. Kolejnym wskaźnikiem jest
relacja długu do wartości eksportu, nie powinna ona przekraczać 275%
(w Polsce wynosiła 446%). Wartości krytyczne obsługi zadłużenia i należnych
odsetek w stosunku do wartości eksportu to odpowiednio 30 i 20%. Dla Polski
wynosiły odpowiednio 78 i 36%. Zatwierdzenie przez MFW polskiego progra-
mu dostosowawczego i otwarcie dostępu do kredytów ułatwiło Polsce prowa-
dzenie rozmów z Klubem Paryskim w sprawie restrukturyzacji naszego zadłu-

                                           
1 G. Gołębiowski, Geneza i próba oceny wstępnej fazy polskiego zadłużenia zagranicznego,

„Bank i Kredyt” nr 10/1996, s. 51-56.
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żenia gwarantowanego. W dniu 24 kwietnia 1991 r. zawarto umowę o redukcji
i reorganizacji długu gwarantowanego. Klub Paryski podjął wówczas decyzję o
umorzeniu 50% długu, z tego 30 % umorzono od razu, zaś pozostałe 20%
miało zostać umorzone dopiero gdy Polska zrealizuje program dostosowawczy
przedłożony MFW wiosną 1991r. Porozumienie zawarte z Klubem Paryskim
pozwoliło na restrukturyzację długu zaciągniętego u wierzycieli skupionych
w Klubie Londyńskim, co w sumie przyniosło efekty w postaci poprawy wszyst-
kich wcześniej wymienionych wskaźników zadłużenia. W latach 1990-1998
wartość długu do PKB z 82% spadła do 27,1%; wskaźnik zadłużenia w stosun-
ku do wartości eksportu z 446% spadł do 142%. Należna obsługa długu
do eksportu wyniosła w 1998 r. 11,8% (spadek z 78,6%), a należne odsetki
do eksportu wyniosły 6,6% (w 1990 r. wynosiły 36%).2

Realizacja programu dostosowawczego przebiegała z dużymi trudno-
ściami dlatego też rząd wznowił w tej sprawie w maju 1992 r. rozmowy z misją
MFW w Warszawie. Nie przewidywano aż takiej skali załamania handlu Polski
z ZSRR i negatywnego wpływu tego czynnika na realizację programu dosto-
sowawczego. Od września 1991 r. do maja 1992 r. MFW zawiesił porozumie-
nie zawarte z Polską z powodu przekroczenia deficytu budżetowego ponad
wielkość uzgodnioną. Po zatwierdzeniu realnego budżetu przez Sejm rozmowy
wznowiono. MFW postawił także inne warunki: utrzymanie deficytu budżeto-
wego w wysokości 5% produktu krajowego brutto i taki sposób jego finanso-
wania, który nie spowoduje wzrostu inflacji. Nie odnowiono jednak porozumie-
nia w sprawie realizacji programu dostosowawczego.3

Mimo pozytywnych opinii o stanie naszej gospodarki negocjacje przedłu-
żyły się i szczegóły uzgodniono w końcu listopada 1992 r., a umowę podpisano
8 marca 1993 r. Porozumienie miało charakter typu stand-by i obejmowało
okres do końca pierwszego kwartału 1994 r. Fundusz postawił do naszej dys-
pozycji kredyty w wysokości 476 mln SDR (ok. 655 mln USD), przy czym 1/4
każdej transzy kredytu zarezerwowano na finansowanie umowy z Klubem
Londyńskim.4

Zgodnie z ustaleniami Polska miała przestrzegać kryteriów wykonaw-
czych programu. Najważniejsze z nich to: zmniejszenie deficytu budżetowego
do 81 bln starych zł (5% PNB w 1993 r. z 7,2% PNB w 1992 r.), uważanego
za główne źródło inflacji, której poziom miał być ograniczony do 32%. Ze zo-
bowiązaniem tym łączyła się kwestia nieprzekraczania pułapu zadłużenia
w systemie bankowym powyżej poziomu 76,5 bln starych zł, oraz powiększe-
nia rezerw dewizowych o 200 mln dolarów w sytuacji narastania ujemnego
salda bilansu handlowego, co występowało do końca 1992 r., a także koniecz-
ności obsługi zadłużenia zewnętrznego przy zobowiązaniu rządu, że nie dopu-
                                           
2 W. Czepiel, Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących, „Bank

i Kredyt” nr 5/2000, s. 12-14.
3 W. Włodarczyk-Guzek, Nasze stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, „Bank

i Kredyt” nr 11/1994, s. 32-34.
4 K. Zabielski, Członkostwo krajów postsocjalistycznych w MFW, „Bank i Kredyt” nr 9/1992,

s. 8-10; A.Ząbkowicz, Makroekonomiczne efekty zastosowania programów popieranych
przez MFW, „Bank i Kredyt” nr 8-9/1993, s. 2-8.
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ści do powstania nowych zaległości. Z innych warunków porozumienia należy
wymienić postępy programu powszechnej prywatyzacji, która powinna była
rozpocząć się przed końcem czerwca 1993 r. Porozumienie z 1993 r. było
jedynym zrealizowanym w całości, chociaż nie wykorzystano w całości za-
twierdzonej sumy. Porozumienie to stworzyło jednak klimat dla zawarcia umo-
wy z Klubem Londyńskim. W kwietniu podpisano ogólne zasady redukcji na-
szego zadłużenia. Zadłużenie szacowane na 13,2 mld USD zredukowano
o 45,2%. Porozumienie zawarto zgodnie z tzw. regułami Brady`ego:
• do 10% długu miało być wykupione za gotówkę po cenie ustalonej przez

stronę polską,
• część długu miała być zamieniona na 30-letnie obligacje z 45% dyskontem,

spłacane jednorazowo przy wykupie o zmiennym oprocentowaniu, odpo-
wiadającym rynkowemu, czyli LIBOR plus 13/16 płacone półrocznie, mające
zabezpieczenie spłat kapitału,

• zamiana 45% długu na obligacje parytetowe, również 30-letnie, spłacane
jednorazowo przy wykupie o stałej stopie procentowej, mające również za-
bezpieczenie spłat kapitału; oprocentowanie wynosi 2,75% rocznie przez
pierwsze dwa lata, 3% od 3 do 5 roku, 3,5% w 6 roku, 3,75% od 7 do 9 roku
oraz 4% od 10 do 20 roku, a następnie 5% od 21 do 30 roku,

• opcja nowych kredytów polegająca na zamianie długu na 25-letnie obligacje
z 20-letnim okresem karencji dla spłat ich kapitału, ich oprocentowanie ro-
śnie od 4,5% w pierwszym roku do 7,5% w ostatnich 14 latach − opcja ta
dotyczy 5% długu,

• zamiana zaległych odsetek od kredytów rewolwingowych na 30-letnie obli-
gacje parytetowe spłacane po 7-letnim okresie karencji, zaś pozostałych
odsetek na 20-letnie obligacje parytetowe spłacane po 7-letnim okresie ka-
rencji według stałej, niższej od rynkowej stopy procentowej, bez zabezpie-
czenia.5

Już od 20 marca wznowiono spłatę zaległych odsetek (13,8 mln USD
miesięcznie), a od 5 kwietnia podwyższono miesięczne raty od kredytu rewol-
wingowego (do 1,6 mln USD). Spłaty te rozłożone zostały tak by nie kumulo-
wały się z płatnościami na rzecz Klubu Paryskiego. Polska złożyła swym wie-
rzycielom propozycje wykupienia długu z 1988 r. po 41 centów za dolara,
a zadłużenia z 1983 r. i 1984 r. po 38 centów za dolara. Do umowy redukcyjnej
zgłoszono 99,5% długu, a od 14 września rozpoczęto podpisywanie umów
z poszczególnymi wierzycielami. W dniu 14 kwietnia 1994 r. wierzyciele sądowi
zatwierdzili ostatecznie redukcję polskiego zadłużenia o 50%.

W chwili obecnej Polska na rynku długów posiada 4 rodzaje obligacji
Brady’ego:
• PDI Bond (obligacje, które powstały z niespłaconych i nie umorzonych

zaległych odsetek) z terminem wykupu w 2014 r.;

                                           
5 W. Włodarczyk-Guzek, Nasze stosunki...op. cit., s. 33-36.
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• Discount Bond (obligacje z dyskontem, z zamiany długu wobec banków
komercyjnych na obligacje, przy jednoczesnej redukcji kapitału), których
termin wykupu wyznaczony jest na 2024 r.;

• RSTA Par (obligacje parytetowe, na które zostało zamienione zadłużenie
krótkoterminowe) termin wykupu 2024 r.;

• DDRA Par (obligacje parytetowe, na które zostało zamienione zadłużenie
długo- i średnio terminowe) z terminem wykupu w 2024 r.

Obligacje Brady’ego są przedmiotem obrotów na wtórnym rynku długów.
Stanowią informację dla Polski o zainteresowaniu jakim cieszy się zadłużenie
i mogą stać się punktem wyjścia decyzji o emisji euroobligacji, stwarzając
szanse na to, że emisja się powiedzie. Jednocześnie ich wartość na rynku
wtórnym jest odbiciem sytuacji aktualnej gospodarczej kraju, co jest przed-
miotem zainteresowania także inwestorów. Jedną z wyższych cen sprzedaży
osiągają obligacje odsetkowe (Past Due Interest Bonds) ponieważ są one
uznawane za obarczone największym ryzykiem na rynku, co związane jest
z brakiem ich zabezpieczenia w obligacjach skarbowych USA. Pozostałe obli-
gacje Brady’ego są zabezpieczone skarbowymi obligacjami rządu amerykań-
skiego, ponieważ uznano je za najbezpieczniejsze. Polska wykupiła amery-
kańskie zerokuponowe 30-letnie obligacje skarbowe tzw. collaterale, które
zostały następnie złożone na zablokowanym rachunku Rezerwy Federalnej.
Wartość nominalna tych obligacji jest równa wartości obligacji Brady’ego. Rząd
polski nie może sprzedać collaterali na rynku wtórnym obligacji tak długo,
dopóki nie wykupi obligacji, które są mini zabezpieczone. Collaterale, podobnie
jak obligacje Brady’ego mają termin wykupu w tym samym roku 2024. Odsetki
collaterali naliczane są różnie – w zależności od tego, jaki rodzaj obligacji
Brady’ego zabezpieczają.

Tab. 1.  Przykładowe notowania obligacji Brady’ego na rynku długów
data
noto-
wania rodzaj obligacji rok

wykupu
cena

sprze-
daży*

bieżąca
stopa
zwrotu
(w%)

rentow-
ność do
wykupu

(w%)

marża
do

obligacji
USA (w
pkt.%)*

20.08.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

87,25
99,00
64,00
59,13

5,73
6,08
6,25
5,07

8,49
7,96
7,99
7,82

261
199
202
186

10.09.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

88,63
99,13
65,75
61,25

5,64
6,07
6,08
4,90

8,29
7,93
7,77
7,56

238
193
178
156

24.09.
1999

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

89,00
99,50
65,00
61,63

5,62
6,05
6,15
4,87

8,24
7,79
7,87
7,52

245
184
192
158

1.10. PDI Bond Discount 2014 88,13 5,67 8,39 240
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1999 Bond RSTA Par
DDRA Par

2024
2024
2024

99,63
65,25
61,50

6,04
6,13
4,88

7,92
7,84
7,54

181
174
144

7.01.
2000

PDI Bond Discount
Bond RSTA Par
DDRA Par

2014
2024
2024
2024

88,38
99,44
65,25
61,25

6,79
7,14
6,13
5,71

8,42
8,26
7,88
7,62

191
173
135
108

* cena podawana jest w procentach za jednostkę nominału obligacji, w centach za dolara.
* marża ponad oprocentowanie obligacji skarbowych USA, określana przez rynek, mająca

skłonić inwestorów do zakupu obligacji danego kraju zamiast obligacji USA.
Źródło: J. P. Morgan, na podstawie „Rzeczpospolitej” nr 197, 24 sierpnia 1999, nr 215, 14

września 1999, nr 228, 29 września 1999, nr 232 5 pażdziernika 1999, nr 11 z 14
stycznia 2000.

Do chwili obecnej Polska kilkakrotnie emitowała na międzynarodowym
rynku kapitałowym obligacje.

Tab. 2 Podstawowe dane dotyczące emisji polskich euroobligacji
rządowych6

data emisji kwota termin wykupu oprocen-
towanie

banki
organizatorzy

lipiec 1995 250 mln USD 13 lipca 2000 7,75 JP Morgan

lipiec 1996 250 mln marek lipiec 2001 6,125 CSFB i
Deutsche Bank

lipiec 1997 300 mln USD 1 lipca 2004 7,125 JP Morgan
lipiec 1997 100 mln USD 1 lipca 2017 7,75 JP Morgan

marzec 2000 600 mln euro marzec 2010 6 CSFB i
PNB Paribas

Zastosowany skrót:
CSFB – Credit Suisse First Boston

Emisja euroobligacji pozwoliła m.in. na zdobycie walut na spłatę zadłu-
żenia zagranicznego, nie jest to jednak jedyną przyczyną emisji euroobligacji.
W marcu 2000 r. Polska wyemitowała 10-letnie (termin wykupu 22 marca
2010 r.) euroobligacje o wartości 600 mln euro i oprocentowaniu (kuponie) 6%.
Były to pierwsze euroobligacje rządu polskiego nominowane w euro. Polska
przy emisji tych obligacji skorzystała z pośrednictwa dwóch banków PNB Pari-
bas i Credit Suisse First Boston. Zanim doszło do ich sprzedaży zaprezento-
wano je (tzw. roadshow) w najważniejszych finansowych centrach Europy.
O poprawie wizerunku Polski jako dłużnika świadczy zainteresowanie jakim
cieszyły się te obligacje – zamówienia osiągnęły w sumie wartość 2 mld euro.
Emisja ta miała na celu stworzenie tzw. benchmarku, czyli punktu odniesienia
dla polskich przedsiębiorstw, gdyby miały zamiar pozyskiwać środki (euro) na
zagranicznych rynkach kapitałowych.7

                                           
6 Dane Ministerstwa Finansów w: http://www.mf.gov.pl; „Rzeczpospolita” nr 11, 14 stycz-

nia 2000.
7 Cena emisyjna tych obligacji wyniosła 98,3% wartości nominalnej natomiast rentowność

ostateczna 6,24% − o 0,82% więcej niż dochodowość obligacji rządu Niemiec (inwestorzy
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Należy zauważyć, iż emisja euroobligacji pozwalając na zdobycie dewiz
na spłatę lub wykup części dotychczasowego zadłużenia nie zmniejsza zadłu-
żenia w sposób znaczący, ponieważ sama same obligacje stają się długiem.
Ich emisja pozwala jednak na zmianę struktury długu zagranicznego, a co się
z tym wiąże polepszenie warunków i terminu spłaty kredytu.

Pojawiło się także zjawisko redukcji długów w zamian za inwestycje
w dziedzinie ochrony środowiska, tzw. ekokonwersja. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu Minister Finansów powołał w 1992 r. Ekofundusz, którego zadaniem
stało się zarządzanie środkami (ok. 500 mln USD) uzyskanymi dzięki ekokon-
wersji. Ekokonwersja pozwala na uregulowanie części długu zagranicznego
bez konieczności zamiany waluty krajowej na dewizy, ponieważ spłata uzgod-
nionej części długu polega na przekazaniu go w złotych za pośrednictwem
Ekofunduszu na odpowiednie inwestycje ekologiczne, które służą nie tylko
krajowi lecz przyczyniają się do polepszenia warunków życia (zmniejszenie
zanieczyszczeń) wszystkich ludzi. Aby kraj wierzyciel był skłonny do zamiany
części wierzytelności na inwestycje ekologiczne w kraju zadłużonym najczę-
ściej w czasie realizacji inwestycji dokonuje się zakupów urządzeń i sprzętu
w kraju, który zgodził się na ekokonwersję. Wielkość ekokonwersji w stosunku
do całości zadłużenia zgodnie z umową zawartą między Polską a Klubem
Paryskim w sprawie redukcji i reorganizacji zadłużenia nie może przekraczać
10% całości zadłużenia lub do wysokości 20 mln USD – w zależności od tego
która z tych kwot jest wyższa.8

Tab. 3. Wartość zawartych umów ekokonwersji

data
ekokonwersji kraj kwota procent

zadłużenia uwagi

1991 Finlandia 20 mln USD

dotyczy projektów
wspólnie uzgodnio-

nych przez oba
kraje

1992 USA 367 mln USD 10%
1993 Szwajcaria 68 mln CHF 10%
1993 Francja 260 mln FRF 1%

Źródło: E. Możejko, Życie z długiem, „Życie Gospodarcze” nr 15/1995.

Aby usprawnić spłatę zadłużenia zagranicznego w ostatnich miesiącach
1999 r. NBP zaproponował założenie rachunku dewizowego, na którym prze-
chowywane miały być pieniądze (w dewizach) pochodzące z prywatyzacji,
a które zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia zagranicznego. Rachunek
ten ma się przyczynić m.in. do załagodzenia ewentualnych wahań kursu złote-

                                                                                                                   
więc ocenili, iż ryzyko niewypłacalności Polski o taką wartość przewyższa ryzyko związane
z rządowymi papierami niemieckimi) Rzeczpospolita nr 57, 8 marca 2000.

8 E. Możejko, Życie z długiem, „Życie Gospodarcze” nr 15/1995; Nowe dotacje z Ekofunduszu,
Ekofinanse, kwiecień 1997.
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go. Z reguły zagraniczni inwestorzy kupując udziały w prywatyzowanych
przedsiębiorstwach dokonywali wszelkich płatności w złotówkach, wcześniej
kupując je na rynku i doprowadzając do wzmocnienia kursu złotego. Z kolei
rząd chcąc wykorzystać zgromadzone w ten sposób fundusze na spłatę zadłu-
żenia zagranicznego wymieniał je z powrotem na waluty – efektem czego było
osłabienie złotego. Aby osłabić wahania kursu wynikające z tych operacji NBP
zaproponował rządowi by część płatności związanej z prywatyzacją odbywała
się w walutach zagranicznych. W październiku 2000 r. wpłynęło na ten rachu-
nek część opłat za sprzedaż Telekomunikacji S.A. Część tej kwoty rząd prze-
znaczył na wykupienie obligacji Brady’ego (942 mln USD). Ministerstwo Finan-
sów wezwało posiadaczy dwóch rodzajów obligacji Brady’ego („discount
bonds” i „new money bonds” o zmiennej stopie procentowej z przewidywanym
terminem wykupu w latach 2004-2009 i 2024) do przedstawienia ich do wyku-
pu przed terminem. W efekcie dług zagraniczny zmniejszył się do ok. 29,3 mld
USD.9

Większość polskiego długu zagranicznego stanowią kredyty, które są na
bieżąco spłacane.

Tab. 4. Dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w latach 1990-1998.

Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Zadłużenie
zagraniczne
brutto ogółem
(w mln USD)

48.475 48.412 47.044 47.246 42.174 43.957 40.558 38.496 42.687

Źródło: Roczniki statystyczne GUS za lata 1991-1999

Okres przejściowy, zgodnie z umowami z wierzycielami Polski, dobiegł
już końca. Obciążenie spłatami zadłużenia będzie więc stale wzrastać.

Tab. 5. Obsługa zadłużenia zagranicznego w roku bieżącym wyniesie
5.367,5 mln zł10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006+
całość obsługi
(w mln USD) 3.843,8 3.846,6 3.501,5 3.954,0 4.363,6 4.390,6 27.222,7

kapitał 2.591,6 2.646,5 2.372,2 2.864,4 3.346,2 3.488,0 22.595,9
odsetki 1.252,2 1.200,2 1.129,3 1.089,6 1.017,7 902,6 4.626,9

Źródło: dane publikowane przez Ministerstwo Finansów.

                                           
9 „Rzeczpospolita” nr 297, 21 grudnia 1999; K. Jędrzejewska, Budżet. Prywatyzacyjny rachu-

nek w NBP, Rzeczpospolita nr 74, 28 marca 2000; Dewizy na grosze jutro. Rozmowa z Bo-
gusławem Grabowskim, członkiem Rady Polityki Pieniężnej o wykorzystaniu wpływów z pry-
watyzacji, „Rzeczpospolita” nr 85, 10 kwietnia 2000; „Rzeczpospolita” nr 175, 28 lipca 2000.

10 „Rzeczpospolita” nr 92, 18 marca 2000; „Rzeczpospolita” nr 114, 17 maja 2000.
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Możliwości spłaty zadłużenia naszego kraju wyznacza przede wszystkim
stan rachunku obrotów bieżących z zagranicą. Stąd też ekonomiści i politycy
zwracają szczególną uwagę, iż od kilku lat (od 1996 r.) narasta deficyt Polski
w rachunkach z zagranicą. Jedną z podstawowych przyczyn takiego zjawiska
było powiększające się ujemne saldo bilansu handlowego zarówno w odnie-
sieniu do wymiany towarów jak i usług. Dynamika wzrostu importu towarów
i usług jest silniejsza niż wzrost wartości towarów i usług eksportowanych.
Bardzo silnie zadziałał także spadek dochodów z handlu przygranicznego.

Tab. 6. Wyniki rachunku bieżącego bilansu płatniczego (w mln USD)11

rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

saldo 597 -1.979 913 -579 2.267 5.455 - 1.352 -4.268 -6.858 -9.991

Wskaźnikiem, który jest postrzegany jako miara wiarygodności kraju
i wpływa na wielkość napływającego kapitału jest relacja obrotów bieżących
w stosunku do PKB. W roku 1999 deficyt wyniósł 7,6 % PKB, w latach następ-
nych przewiduje się jego stały spadek Według Komisji Europejskiej w 2000 r.
wyniesie on 6,8% PKB, zaś w roku kolejnym 6,2% PKB. Według ministerstwa
gospodarki deficyt obrotów bieżących w roku bieżącym wyniesie ok. 12 mld
USD, czyli ok. 7,2% PKB. Uznaje się, iż niebezpieczny próg dla wartości tego
wskaźnika to 5% PKB. Stąd też jest to czynnik, który może przyczynić się do
odpływu kapitału zagranicznego lub zmniejszenia dynamiki jego inwestowania.

Tab. 7 Relację salda obrotów bieżących do PKB w okresie wcześniej-
szym12

Lata 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Obroty bieżące
do PKB (w %) -0,7 2,5 4,7 -1,0 -3,0 -4,4

Źródło: NBP i GUS13

Wyniki rachunku bieżącego bilansu płatniczego w Polsce za okres
od 1 stycznia do końca września 2000 r. nie okazały się najlepsze. Saldo
rachunku bieżącego osiągnęło deficyt ok. 7.886 mln USD. Należy więc ocze-
kiwać, iż zjawisko występowania ujemnego wyniku rachunku bieżącego bilan-
su płatniczego będzie w roku bieżącym większe niż w roku poprzednim. Eko-

                                           
11 Z. Polański, Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. „Ekonomista” nr 1-2/1999,

s. 135-154; B. Polszakiewicz, Otwieranie się polskiej gospodarki w latach 90, „Ekonomista”
nr 2/2000, s. 243-250; Statystyka Polski, „Rzeczpospolita” nr 33, 9 lutego 2000.

12 „Rzeczpospolita” nr 116, 19 maja 2000; „Rzeczpospolita” nr 117, 20-21 maja 2000; „Rzecz-
pospolita” nr 251, 26 października 2000.

13 Dane umieszczone w dzienniku „Rzeczpospolita” nr 116, 19 maja 2000.
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nomiści zwracają uwagę na to, iż należałoby w tej sytuacji podjąć kroki, któ-
re doprowadziłyby do większego wzrostu eksportu.14

Jednym ze składników bilansu płatniczego jest rachunek kapitałowy i fi-
nansowy. W przypadku Polski odgrywa on ogromną rolę, a szczególności
wchodzące w jego skład inwestycje bezpośrednie. Od początku lat dziewięć-
dziesiątych ilość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego systematycznie
rośnie. Przyczynia się to do poprawy stanu przedsiębiorstw poprzez ich mo-
dernizację, ale także do poprawy rachunku bieżącego bilansu płatniczego,
gdyż wiele z tych przedsiębiorstw znając rynki zagraniczne eksportuje tam swe
wyroby. W 1999 r. 51,6% wartości eksportu przypadało właśnie na podmioty
z udziałem kapitału zagranicznego. Przy czym w grupie wyrobów przemysłu
elektromaszynowego udział ten wynosił 71,7% a w przemyśle papierniczym
nawet 78,2% ogółu eksportowanych w tych grupach produktów. Podobnie jest
w przypadku importu – 55,8%. Także w imporcie poszczególnych grup towa-
rów przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego mają swój znaczący
udział: w przypadku wyrobów przemysłu elektromaszynowego 66,3% zaś
przemysłu chemicznego 61,9%. Modernizacja wywołana inwestycjami zagra-
nicznymi przejawia się przede wszystkim w rodzaju produktów wytwarzanych
przez te przedsiębiorstwa. Dominują wyroby wysokoprzetworzone, nowocze-
sne. Natomiast towary przywożone do Polski to głównie produkty na cele
inwestycyjne i zaopatrzeniowe, podlegające często dalszemu przetwarzaniu,
szczególnie w przemyśle elektronicznym, samochodowym i artykułów AGD.15

Wśród krajów, których rezydenci inwestują w Polsce dominują Niemcy
z wartością dokonanych inwestycji 6.077,3 mln USD, co stanowi 17,3% ogółu
dokonanych do 31.12.1999 r. inwestycji zagranicznych. Drugim krajem są
Stany Zjednoczone z wartością 5.152,9 mln USD (14,7% ogółu inwestycji),
kolejnym zaś Francja 3.854,7 mln USD (10,9%). Dane dotyczące ogólnej
wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przedstawiają poniższe
tabele:16

                                           
14 T. Bednarczyk, Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych jako elementy polityki

proeksportowej, „Ekonomista” nr 5-6/1998, s. 665-684; M. Kostecki, M. Nowakowski, Bariery
regulacyjne w eksporcie usług, „Ekonomista” nr 5/1999, s. 611-627.

15 A. Karpiński, Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową,
red. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999,
s. 141-144 i s. 165-170; A. Karpiński, Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej
oraz w rozwoju wymiany międzynarodowej, red. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny w Polsce.
Warunki działania, PWE, Warszawa 1999, s. 185-220; Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny, de-
ficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, „Ekonomista” nr 1-2/1999, s. 109-117; Wpływ in-
westycji zagranicznych na polski handel zagraniczny, Ministerstwo Gospodarki, Programy,
Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.

16 Dane Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.
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Tab. 8. Ogólna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(mln USD)17

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

8 105,0 468,0 1.656 3.340 5.083 8.036 14.028 20.588 30.651 38.913

Źródło: dane Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Najczęściej inwestycje zagraniczne koncentrują się na grupach towarów
bardzo nowoczesnych, których cechą charakterystyczną jest niska kapitało-
chłonność i stosunkowo krótki okres zwrotu poniesionych nakładów. W 1999 r.
odnotowano spadek dynamiki inwestowania podmiotów zagranicznych. Przy-
czyniło się do tego zjawiska osłabienie koniunktury na świecie, ale także dzia-
łanie czynników wewnętrznych powodujących pogorszenie wyników przedsię-
biorstw. Już od 1999 r. następuje jednak zmiana kierunków inwestycji z dzia-
łalności produkcyjnej do pośrednictwa finansowego.18

Inwestycje krótkoterminowe to przede wszystkim inwestycje portfelowe.
Saldo tych inwestycji było w I półroczu dodatnie i wyniosło 3.018 mln USD.
Jest to jednak kapitał krótkoterminowy, więc niezwykle podatny na zmiany
opłacalności lokat w różnych krajach. Stąd może on doprowadzić do destabili-
zacji, zwłaszcza w przypadku zmian stóp procentowych.19 Na uwagę zasługują
także możliwości finansowania kredytu z rezerw dewizowych. Rezerwy zagra-
niczne zabezpieczają możliwości spłaty zobowiązań państwa polskiego wobec
innych państw. Ich najbardziej dynamiczny przyrost datowany jest na rok 1995.
W połowie 1995 r. saldo rezerw wynosiło 10 mld USD i wystarczało na zabez-
pieczenie zobowiązań z importu na 4,5 miesiąca. Zaniepokojenie budził jednak
fakt, iż 4 mld USD z tej wcześniejszej wartości to przyrost z pierwszych pięciu
miesięcy 1995 r. Przyczyną tego zjawiska było dodatnie saldo obrotów bieżą-
cych bilansu płatniczego oraz napływ kapitału z zagranicy. Według oficjalnych
statystyk Polska miała w tym okresie ujemny wynik obrotów z zagranicą, jed-
nak ekonomiści przypuszczają, że nierejestrowane obroty z handlu przygra-
nicznego w rzeczywistości powodowały, iż od roku 1992 wynik ten był dodatni.
Natomiast napływ kapitału był spowodowany m.in. postępującą liberalizacją
przepisów prawa dewizowego w odniesieniu do cudzoziemców, a tym samym
stopniowemu znoszeniu ograniczeń w przepływie kapitału. Do zjawiska tego
przyczynił się wzrost wiarygodności naszego kraju na arenie międzynarodowej
i osiągane wyniki gospodarcze – Polska była jednym z najszybciej rozwijają-
cych się krajów europejskich.

                                           
17 Dane Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.
18 P. Karpiński, Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego.

Próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym na gospodarkę,
red. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999,
s. 251-281; Inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pro-
gramy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.

19 „Rzeczpospolita” nr 116, 19 maja 2000.
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Tab. 9. Warunki zewnętrzne także spotęgowały to zjawisko – rok 1994 to
kryzys finansowy w Meksyku20

wyszczególnienie 1990 1995 1997 1998

rezerwy oficjalne brutto
(w mln USD) 4.680 14.963 20.670 27.382

Wartość rezerw w relacji do śred-
niomiesięcznych płatności za
import towarów i usług (w miesią-
cach)

5,5 6,5 5,9 6,8

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 1999, dane Narodowego Banku Polskiego na podstawie
bilansu płatniczego Polski

Kurs złotego ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o koszty spłaty rat za-
dłużenia zagranicznego (w roku 2000 rata wyniesie 5,1 mld zł.). Stąd też
w ostatnich miesiącach 1999 r. NBP zaproponował założenie rachunku dewi-
zowego, na którym przechowywane będą pieniądze (w dewizach) pochodzące
z prywatyzacji, a które mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia zagra-
nicznego. Rachunek ten ma się przyczynić do załagodzenia ewentualnych
wahań kursu złotego. W październiku wpłynęło na ten rachunek część opłat za
sprzedaż Telekomunikacji S. A. – 2,7 mld USD. Część tej kwoty rząd przezna-
czył na wykupienie obligacji Brady’ego.(942 mln USD).21

Bibliografia:

1. „Rzeczpospolita” nr 11, 14 stycznia 2000; „Rzeczpospolita” nr 92, 18 kwiet-
nia 2000; „Rzeczpospolita” nr 114, 17 maja 2000; „Rzeczpospolita” nr 117,
20-21 maja 2000; „Rzeczpospolita” nr 175, 28 lipca 2000; „Rzeczpospoli-
ta” nr 240, 13 października 2000; „Rzeczpospolita” nr 251,
26 października 2000; „Rzeczpospolita” nr 257, 3 listopada 2000.

2. Bednarczyk T., Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych jako
elementy polityki proeksportowej, „Ekonomista” nr 5-6/1998, s. 665-684.

3. Czepiel W., Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności
bieżących, „Bank i Kredyt” nr 5/2000, s. 12-18.

4. Dewizy na grosze jutro. Rozmowa z Bogusławem Grabowskim, członkiem
Rady Polityki Pieniężnej o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji, „Rzecz-
pospolita” nr 85, 10 kwietnia 2000.

5. Gołębiowski G.,Geneza i próba oceny wstępnej fazy polskiego zadłużenia
zagranicznego, „Bank i Kredyt” nr 10/1996, s. 51-56.

6. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl.
                                           
20 red. B. Pietrzak, Z. Polański, System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN,

Warszawa 1998, s. 94-95; E. Możejko, Mieszanie w rezerwach, „Życie Gospodarcze” nr 26,
25 czerwca 1995, s. 21-22.

21 „Rzeczpospolita” nr 175, 28 lipca 2000; „Rzeczpospolita” nr 240, 13 października 2000;
„Rzeczpospolita” nr 257, 3 listopada 2000.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 59-7070

7. Inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku, Ministerstwo Gospodarki,
Programy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.

8. Jędrzejewska K., Budżet. Prywatyzacyjny rachunek w NBP, „Rzeczpospo-
lita” nr 74, 28 marca 2000.

9. Karpiński A., Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemy-
słową, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działa-
nia, PWE, Warszawa 1999.

10. Karpiński A., Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz
w rozwoju wymiany międzynarodowej, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagra-
niczny w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999.

11. Karpiński P., Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju sys-
temu bankowego. Próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych w sekto-
rze bankowym na gospodarkę, Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny
w Polsce. Warunki działania, PWE, Warszawa 1999.

12. Kostecki M., Nowakowski M., Bariery regulacyjne w eksporcie usług, „Eko-
nomista” nr 5/1999, s. 611-627.

13. Możejko E., Mieszanie w rezerwach, „Życie Gospodarcze” nr 26, 25 czerw-
ca 1995, s. 21-22.

14. Możejko E., Życie z długiem, „Życie gospodarcze” nr 15/1995.
15. Nowe dotacje z Ekofunduszu, „Ekofinanse”, kwiecień 1997.
16. Pietrzak B. (red)., Polański Z., System finansowy w Polsce. Lata dziewięć-

dziesiąte, PWN, Warszawa 1998.
17. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. „Ekonomista”

nr” 1-2/1999, s. 135-154.
18. Polszakiewicz B., Otwieranie się polskiej gospodarki w latach 90, „Ekono-

mista” nr 2/2000, s. 243-250.
19. Roczniki statystyczne GUS za lata 1991-1999.
20. Sadowski Z., Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospo-

darki, „Ekonomista” nr 1-2/1999, s. 109-117.
21. Włodarczyk-Guzek W., Nasze stosunki z Międzynarodowym Funduszem

Walutowym, „Bank i Kredyt” nr 11/1994, s. 29-36.
22. Wpływ inwestycji zagranicznych na polski handel zagraniczny, Ministerstwo

Gospodarki, Programy, Analizy i Opracowania, http://www.mg.gov.pl.
23. Zabielski K., Członkostwo krajów postsocjalistycznych w MFW, „Bank

i Kredyt” nr 9/1992, s. 8-10.
24. Ząbkowicz A., Makroekonomiczne efekty zastosowania programów popie-

ranych przez MFW, „Bank i Kredyt” nr 8-9/1993, s. 2-8.



Ryszard Broszkiewicz

MECHANIZMY I INSTRUMENTY
POLITYKI ANTYINFLACYJNEJ W POLSCE

1. Uwagi wstępne

Z literatury przedmiotu dotyczącej zjawisk inflacyjnych wynika, że na pro-
cesy inflacji wpływają czynniki bezpośrednie i pośrednie, a przede wszystkim
skutki społeczno-gospodarcze zachodzące między innymi w następujących
dziedzinach polityki gospodarczej: wzrostu gospodarczego, cenowo-
dochodowej, budżetowej, pieniężnej, handlu zagranicznego, zatrudnienia
i rynków pracy.

Każda z tych dziedzin polityki gospodarczej wywiera określony wpływ
na przebieg procesów inflacyjnych, przy czym skutkujące oddziaływanie doty-
czy mechanizmów i instrumentów. Przez mechanizm polityki gospodarczej
rozumieć będziemy zbiór instrumentów, tworzących logicznie współzależny
system oddziaływania na ściśle określone cele w poszczególnych dziedzinach
tej polityki.

Z rysunku powyższego wynika, że jest to system „zamknięty” i sekwen-
cyjnie funkcjonujący, wraz systematyczną korekturą odchyleń, w przypadku
zakłóceń w przebiegu procesów. Korektor odchyleń umożliwia przeprowadze-
nie przedsięwzięć wiążących się z realizacją celów i efektów, w sytuacjach
wymagających zmiany trajektorii przebiegu procesy sterowanego, przy użyciu
instrumentów.

Charakteryzując związki między poszczególnymi dziedzinami polityki go-
spodarczej należy także upatrywać specyfikację instrumentalną adekwatną do
struktury celów społecznych i gospodarczych.

Badania wykazują a teoria potwierdza, iż polityka wzrostu gospodarcze-
go i zawarte w niej cele zrealizowane stanowi „wypadkową” pozostałych dzie-
dzin polityki gospodarczej: celów, środków (zasobów), mechanizmów i instru-
mentów. Użyty zwrot „wypadkowa” jest znacznym skrótem myślowym ilustrują-
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cym sytuacje wielo wektorowych kumulujących się celów i stosownych do nich
instrumentów.

Bardziej szczegółowa analiza wykaże charakterystykę związków po-
szczególnych dziedzin polityki gospodarczej z procesami inflacyjnymi w Pol-
sce, przy czym „siła” oddziaływania każdej z tych dziedzin jest jednak zróżni-
cowana.

Dla celów niniejszego opracowania ograniczę się tylko do identyfikacji
związków procesów inflacyjnych z polityką: budżetową, pieniężną, cenowo-
dochodową i rynków pracy.

Źródło: Opracowanie własne

Polityka wzrostu gospodarczego stanowi dziedzinę wokół której ogni-
skują się pozostałe dziedziny polityki gospodarczej. W rysunku wskazałem na
szczególnie silne powiązania z politykami: budżetową, pieniężną, cenowo-
dochodową, rynków pracy i inwestycyjną. Wyszczególnione dziedziny dają się
opisać metodami jakościowymi, a także poddać kwantyfikacji statystycznej
poprzez analizy: związków przyczynowo-skutkowych między cechami istotnymi
i tendencjami rozwojowymi.

2. Wpływ polityki budżetowej na zjawiska inflacyjne w Polsce

Na wstępie tej części opracowania wprowadzimy i udowodnimy następujące
tezy:
• Produkt Krajowy Brutto wykazuje silne związki z polityką dochodów i wy-

datków budżetowych Państwa, gdyż PKB jest składnikiem wydatków kon-
sumpcyjnych społeczeństwa, inwestycji prywatnych, wydatków publicznych
i wartości eksportu netto,
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• Budżet Państwa, jako plan finansowy, gromadzący środki finansowe, reali-
zując wydatki środków pieniężnych – na mocy ustawy budżetowej,

• Zasady Budżetowe [jawności, powszechności, szczegółowości i równości],
• Deficyt Budżetowy, który jest finansowany drogą emisji bonów skarbowych

i obligacji skarbowych,
• Wydatki Budżetowe służą do finansowania: dotacji, subwencji, sektora

publicznego, długu zagranicznego, finansowanie osób fizycznych, finanso-
wanie wydatków majątkowych,

• Dochody budżetowe, które dziali się na podatkowe nie podatkowe [podatki
od towarów i usług, akcyza, podatki od osób fizycznych i prawnych, cła, do-
chody ze sprzedaży mienia państwowego].

W związku z tym polityką budżetową państwa nazywać będziemy proce-
sy prawno-decyzyjne: związane procedurami gromadzenia ustawowo stano-
wionych dochodów i redystrybucji środków na wydatki budżetu państwa.

W literaturze przedmiotu znajdujemy także klasyfikacje dochodów bu-
dżetowych na:
• bezzwrotne (podatki, cła i opłaty),
• zwrotne (pożyczki zagraniczne, pożyczki krajowe i lokaty budżetowe).

Dochody i wydatki budżetu Państwa ilustruje wykres 1.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS.

Trajektoria przebiegu PKB jest bardzo stabilna, przy czym pod względem
wartości do roku 1995 obserwujemy wyższą wartość PKB względem docho-
dów i wydatków budżetowych, co wymaga jednak bardziej szczegółowej inter-
pretacji czynników wpływających na kształtowanie się tych „odchyleń”, na tle
kolejnych badań „zachowania się” innych zmiennych współzależnych dla tego
okresu. Stały wzrost wartości długu publicznego, a zwłaszcza konieczność
jego spłaty, wpłynęły w zasadniczy sposób bardzo umiarkowany wzrost PKB.
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Okazuje się bowiem, że nadwyżka budżetowa stanowiłaby istotne źródło zasi-
leniowe wzrostu PKB. Istnieją też inne przyczyny tego stanu, w tym także
transformacja systemowa i restrukturyzacja procesowo-technologiczna,
a także obiektywność przebiegu zależności między skutkami restrukturyzacji,
a przyszłymi efektami wzrostu PKB.

Tymczasem wartość PKB w relacji do zatrudnionych w gospodarce na-
rodowej przedstawiona jest w kolejnym wykresie. Przebieg zmienności dyna-
mik i tzw. „wydajności” jednego pracującego przy wytworzeniu PKB, począw-
szy od roku 1992 charakteryzuje się stabilnością.

Wskażnik dynamiki PKB na 1 zatrudnionego
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Analizując oddziaływanie polityki budżetowej na zjawiska inflacyjne nale-
żałoby ponadto badać procesy realizacji tzw. długu publicznego zagranicznego
i krajowego, który w późniejszych okresach musi być sfinansowany poprzez
system budżetowy Polski. Na temat roli równowagi budżetowej nie ma jedno-
litości poglądów ze przedstawicieli różnych opcji politycznych, które w sposób
najbardziej uproszczony dzielę na:
• opcje liberalne, które hołdują zasadzie równowagi budżetowej, umożliwia-

jącej zmniejszenie deficytu budżetowego, a następnie poprzez zmniejsze-
nie obciążeń podatkowych i obniżenie poziomu wydatków budżetowych,
co też w praktyce oznacza zmniejszenie oddziaływania państwa liberalne-
go na maksymalizację dochodów budżetowych;

• opcje „socjalistyczne” preferują „życie na kredyt”, co w praktyce ozna-
cza przyjęcie strategii wzrostu wydatków budżetowych na cele socjalno-
bytowe, tj. wzrostu deficytu budżetowego.

Istnieje więc pytanie dotyczące tego, jak poszczególne opcje polityczne
w naszym kraju wpływały na kształtowanie się określonych stanów deficytu
budżetowego oraz czy tendencje długu publicznego miały podłoże ekonomicz-
ne, czy też uwarunkowań historycznych? Odpowiedź na tego rodzaju pytania
jest skomplikowana i nie jestem w stanie w ramach tego artykułu przedstawić
pełną i jednoznaczną odpowiedź. Z tych powodów postaram się skoncentro-
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wać się na badaniach empirycznych, umożliwiających rozwinięcie analizy
związków przyczyno-skutkowych.

Zdanych statystycznych wynika, że w latach 1991-2000 deficyt budżeto-
wy miał przebieg według kolejnego wykresu.

Z wykresu jednoznacznie wynika, że przebieg deficytu budżetowego
przejawiał się w sposób zbliżony do wahań koniunkturalnych, co też w trybie
wstępnym i roboczym możemy postawić taką tezę.

Deficyt budżetow y Polski
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Ponadto miernikiem oceny skali uciążliwości deficytu budżetowego dla
procesów wzrostu gospodarczego jest wskaźnik procentowego udziału deficytu
budżetowego w wartości PKB.

Udział deficytu budżetowego w PKB
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Okazuje się, że kształty krzywych zawartych w powyższych dwóch wy-
kresach są zbliżone, co też oznacza ścisłość związków między tymi katego-
riami makroekonomicznymi. W praktyce to może też oznaczać, że bardzo
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umiarkowany wzrost PKB był w części finansowany poprzez budżet Państwa,
powodując znaczną lukę budżetową.

Interesujące jest więc kolejne pytanie: czy istnieją związki między defi-
cytem budżetowym a deficytem handlu zagranicznego? Dla porównania wyko-
rzystam wskaźniki dynamiki. Analizę porównawczą przedstawiać będzie kolej-
ny wykres.

Dynamika deficytów  hanlu zagranicznego i budżetow ego
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Z wykresu wynika jednoznacznie, iż krzywe deficytów mają dynamikę ich
przebiegu o tendencjach zbliżonych, co wstępnie potwierdzać może tezę
o wzajemnym oddziaływaniu deficytów. W rozpatrywanym bloku problemowym
należałoby nadmienić o bilansie handlowym, wyrażanym wartością pieniężną
z tytułu wymiany handlowej: towaru, kapitałów i usług, gdyż z warunków bilan-
sowych wynikają należności i zobowiązania. W tym celu wykorzystywany jest
bilans płatniczy, składający się z:
• bilansu obrotów bieżących (handlowy, dywidend i procentów, usług

i transferów nieodpłatnych),
• bilans obrotów kapitałowych (inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfe-

lowe i inne kapitały).

Bilans obrotów bieżących obrazuje zależności między importem a eks-
portem, przy czym gdy wartość importu jest większa od wartości eksportu
to znaczy, iż jest wtedy ujemny. Jest jednak określona granica ujemnego salda
bilansu płatniczego, liczona jako np. 5-8% jego udziału w PKB. Ważna jest
także struktura techniczna tego zadłużenia, gdyż jest to uzależnione od tego,
czy kwoty ujemnego salda płatniczego wykorzystujemy na inwestycje, czy na
konsumpcję. Dla przypomnienia można dodać, że instrumentem sterującym
efektywnością obrotów bieżących jest w tym przypadku kurs walutowy,
tj. w przypadku, gdy jest niski, to import jest mało opłacalny, a eksport jest więc
z kolei bardziej opłacalny. Oprócz instrumentu kursu walutowego, mogą być
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użyte np. instrumenty obniżenia podatku i składek ZUS, finansowanie inwesty-
cji w technologie nowoczesne i w kształcenie, tworzenie preferencji dla przy-
śpieszenia inwestycji zagranicznych.

Oddziaływanie polityki budżetowej na kształtowanie się poziomu inflacji
polega między innymi na zmniejszaniu się skali deficytów budżetowych i han-
dlu zagranicznego. Czy w naszych warunkach teza ta znajduje uzasadnienie,
postaram się wyjaśnić w kolejnych fragmentach tego artykułu.

3. Oddziaływanie polityki pieniężnej na przebieg procesów inflacyjnych
w Polsce

Polityka pieniężna banku centralnego ogniskowała się w warunkach
transformacji systemowej naszej gospodarki, rozwijając przy tej sposobności
także funkcje banków komercyjnych. W obawie przed żywiołową emisją pie-
niądza NBP i banki komercyjne ograniczyły wartość i strukturę kredytowania,
poprzez wzrost oprocentowania kredytów. To powodowało, że począwszy
od roku 1989 Międzynarodowy Fundusz Walutowy sterował praktycznie poda-
żą pieniądza, kierując się troską o zmniejszenie stopy inflacji, powodując
uciążliwy brak pieniądza kredytowego. To spowodowało powstawanie zatorów
płatniczych między uczestnikami procesów produkcyjnych i usługowych oraz
gospodarstwami domowymi. W warunkach kształtowania w tym okresie polityki
wysokich stóp procentowych, zahamowano także przedsięwzięcia związane
z finansowaniem inwestycji rzeczowych, doprowadzając w następnych okre-
sach do znacznej dekapitalizacji kapitału produkcyjnego. W tym czasie za-
chwiano proporcje między stopą kredytową a stopą inflacji a stopa procentowa
kredytów znacznie przewyższała stopę inflacji.

Problem zachęcania do oszczędności miał być rozwiązywany poprzez
uruchomienie lokat w obligacjach i bonach skarbowych. Istota problemu pole-
gała na tym, że strategia inwestowania w papiery wartościowe, w określonym
stopniu wiązała się z tzw. ryzykiem inwestycyjnym. Tymczasem lokata kapitału
w obligacjach i bonach skarbowych wiązała się tylko z ryzykiem stopy procen-
towej, bowiem zmiany poziomu tej stopy powodowane są najczęściej wpływem
zmiany cen.

Najlepiej będzie, gdy zależności między podażą pieniądza a realizacją
strategii rynku kapitałowego przedstawimy na przykładach obrotów papierami
wartościowymi w systemach NBP i banków komercyjnych. Przebieg tych cech
ilustruje niżej umieszczony wykres, z którego wynika między innymi, iż w każ-
dym z rozpatrywanych przykładów procesy te mają przebiegi dynamiczne,
chociaż poziomy ich wartości są jednak zróżnicowane. Okazało się, ze szaco-
wana podaż pieniądza krajowego na rok 2000 wykazywała tendencje wzra-
stające, ze względu na konieczność tłumienia inflacji.
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Podaż pieniądza krajowego o obrót skarbowymi papierami wartościowymi
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Objaśnienia:
Podaż M – podaż pieniądza krajowego,
P.w. NBP – papiery wartościowe (bony skarbowe i obligacje skarbowe) funkcjonujące
w NBP,
P.w.s. ban – papiery wartościowe w obrocie banków komercyjnych.

Odchylenia dwóch ostatnich krzywych (P.w. NBP, P.w.s. ban) prezentują
różnice w wartościach operacji występujących miedzy NBP a systemem ban-
ków komercyjnych. W tej analizie pominięto problematykę emisji akcji przez
podmioty uprawnione, a także obroty na rynku giełdowym. Tego typu badania
wymagałyby oddzielnego potraktowania metod analizy rynków kapitałowych
np. portfelową. Prezentując dane liczbowe umieszczone pod wykresem, za-
miarem badawczym było wykazanie tendencji rozwojowych na rynku pienięż-
nym i w związku z tym rynku bonów skarbowych.

Istnieje wobec tego pytanie, w jakim stopniu podaż pieniądza była po-
wiązana z jego emisją, a w jakim zakresie wiązała się z polityką kredytową
banków komercyjnych sterowanych przez NBP.
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Z danych wynika, że wzrost aktywów systemu bankowego wykazywał
tendencję o dynamice zbliżonej do podaży pieniądza, co też oznacza poprawę
wskaźników efektywności banków komercyjnych. Natomiast pieniądz gotów-
kowy w obiegu charakteryzował się przebiegiem, zbliżonym do umiarkowane-
go, co należy tłumaczyć wysokimi kosztami uzyskania pieniądza kredytowego,
a także dominującą strukturą zaangażowania pieniądza gotówkowego w kon-
sumpcję bieżącą. Jednak w badanym okresie wzrastało zadłużenie ogółem
z tytułu kredytów.

Na całokształt zjawisk pieniężno-finansowych w Polsce oddziaływały
procesy restrukturyzacji, przejawiające się w postaci umiarkowanego wzrostu
depozytów złotowych, których lokaty przedstawia kolejny wykres statystyczny.
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Zmiany przebiegów krzywych kredytów względem: depozytów systemu
bankowego wskazują na ożywienie skłonności do oszczędności i to nawet
w gospodarstwach domowych. W uzupełnieniu tych rozważań przedstawię
także realizacje inwestycji w Polsce, wychodząc z założenia iż wzrost
oszczędności wywołuje skłonności do inwestowania.

PKB, inwestycje w środki trwałe i akumulacja
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Wstępnie i to w bardzo ogólnym zarysie możemy sformułować, znaną w teorii
ekonomii tezę, iż wzrost oszczędności i akumulacji prowadzi do wzrostu PKB,
co potwierdzają tendencje zarysowane w powyższych dwóch wykresach.

4. Wnioski końcowe

W opracowaniu starałem się poddać weryfikacji statystycznej ustaleń
w zakresie teorii inflacji, powiązanej z tymi dziedzinami polityki gospodarczej,
które kreują zjawiska wiążące się z inflację, poprzez zbiory instrumentów anty
inflacyjnych.

Przyjęte ramy opracowania wyznaczyły konieczność operowania fakto-
grafią statystyczna za lata 1991-2000, co oznacza też znaczne uproszczenia,
gdyż akcje instrumentów i towarzysząca im reakcja, powinny być obserwowa-
ne nawet w okresach miesięcznych, czy półrocznych. Tymczasem na temat
zjawiska inflacji ukształtowały się dotychczas dwie teorie tj. kosztowa i docho-
dowa. Na tle tych dwóch nurtów teorii możemy „wypreparować” zarówno po-
dobieństwa, jak i różnice:
• podobieństwo, to ustalenia, iż inflację wywołują następujące czynniki: spa-

dek wartości pieniądza krajowego, nierównowaga na rynkach produktów,
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usług i pracy, wzrost podaży pieniądza krajowego i spadek jego wartości
[deprecjacja],

• różnica polega na poglądach dotyczących mechanizmów powstawania
inflacji,
- według teorii kosztowej, początkiem powstania inflacji jest wzrost: plac,

cen, powodując wzrost cen, płac i kosztów produkcji, deprecjacja warto-
ści pieniądza krajowego, przy jednoczesnym wzroście jego podaży i po-
wstawania długu publicznego,

- zgodnie z teorią dochodową; początek inflacji wywołują najczęściej grupy
społeczne, tworzące naciski na rządy swoich państw, w celu wywołania
efektów popytu krajowego, w tym także na pieniądz krajowy.

Na tym tle toczy się jednak spór, gdyż Keynesiści twierdzą, iż inflacja gdy
ma przebieg umiarkowany, to może powodować wzrost gospodarczy. Zdaniem
Monetarystów, inflacja stanowi istotne zagrożenie dla procesów wzrostu go-
spodarczego.

Nie wnikając w szczegóły tych argumentacji, przeprowadziłem analizę
wskaźników dynami inflacji i bezrobotnych, prezentując kolejny wykres tych
zależności.

Wskaźniki dynamiki stopy inflacji i stopy bezrobocia

0

200

Lata

R
ok

 p
op

. =
 1

00
 [ 

w
%

 ]

Inf lacja Stopa bezr

Inflacja 23,9 73 84,9 78,2 73,2 86,6 70,6 65,1 87,8 82,3

Stopa bezr 190,3 116,3 15,2 98,2 92,6 89,7 77,3 100,3 128,3 101,2

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Z wykresy wynika, ze krzywe dynamiki inflacji i bezrobocia mają zbliżoną
amplitudę wahań i przebiegi zmienności w badanych latach. Interesujący jest
też wykres kolejny opisujący realizacje stóp inflacji w okresach średniorocz-
nych i w miesiącu grudniu każdego roku. Najczęściej tempo inflacji mierzy się
wskaźnikami przyrostu cen z dwóch sąsiedzkich momentów do wskaźnika
dynamiki ceny okresu podstawowego, korzystając ze wzoru:

P
P∆

=Π

gdzie:
Π  – stopa inflacji, P∆  – przyrost cen, P  – cena okresu podstawowego.
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Jednak warto zauważyć, ze zarówno wśród teoretyków, jak praktyków
nie ma jednomyślności odnośnie tego, czy ceny maja dotyczyć artykułów
spożywczych, przemysłowych, albo też ogółem?

Z danych tego wykresu można sądzić, że stopy roczne i grudniowe, pod
względem ich wielkości są mało zróżnicowane, co może potwierdzić tezę
o minimalnym oddziaływaniu sezonowości na przebieg stopy bezrobocia.

Weryfikacji wymaga teza, iż na inflację w Polsce wpływają stopy deficytu
budżetowego i wzrostu PKB oraz bezrobocia i długu zagranicznego, ujemny
bilans płatniczy, nadmierna podaż pieniądza. Jest to jednak zagadnienie wy-
magające bardziej kompleksowej analizy naukowej.

W związku z tym najprościej jest posługiwać się jedną unormowaną
[standaryzowaną] miarą, jaką jest wskaźnik dynamiki.
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Przebieg krzywych tendencji rozwojowych wskazuje, że aktywa systemu
bankowego wykazywały największe tempo wzrostu, a pozostałe kategorie
ekonomiczne według kolejności „ ułożyły „ się następująco: podaż pieniądza
[Podaż M], wydatki budżetu Państwa [Wy.b. Państ.] i PKB. Jest sprawą zro-
zumiałą, iż są to tylko niektóre kategorie makroekonomiczne wpływające na
przebieg zjawisk inflacyjnych. Pominąłem jeszcze pozostałe wskaźniki dyna-
miki np. ceny, koszty produkcji, koszty utrzymania, na kłady na inwestycje
rzeczowe itp. Część tych kategorii opisałem w treści tego opracowania.



Ewa Fischer

ORGANIZACJA SEKTORA GAZOWEGO
I JEGO PRYWATYZACJA

Sektor gazowy w Rosji został zdominowany przez koncern Gazprom,
który zajmuje się obecnie wydobyciem, przetwarzaniem i transportem gazu
ziemnego, a także pracami poszukiwawczymi.

Gazprom jest pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem, do którego
należy ponad 60% rosyjskich rezerw, a wydobycie sięga 90% procent krajowej
produkcji. Jest on największym przedsiębiorstwem gazowym świata z 25%
udziałem w światowym wydobyciu, kontrolującym 23,5 % światowych zasobów
gazu. Zasoby Gazpromu oceniane są na 31 bln m3 gazu tj. 20 razy więcej niż
wynoszą złoża norweskie. Gazprom wydobywa więcej gazu ziemnego niż
zużywa go łącznie 21 najbardziej rozwiniętych przemysłowo państw Europy
(europejskie kraje OECD), zaspakajając dzisiaj ponad ¼ zapotrzebowania tej
grupy państw. Własnością koncernu Gazprom jest również cała rosyjska sieć
gazociągowa o długości 150 tys. km i 247 stacji kompresujących. Aktualnie
Gazprom znajduje się na liście 500 największych firm świata (The Global 500).
Zajmuje on dość odległe 403 miejsce z wartością rynkową akcji – 6,2 mld USD
i dochodem w 2000 r. w wysokości 12,5 mld USD. Dla porównania kapitaliza-
cja najwyżej notowanego międzynarodowego koncernu naftowego Exxon
Mobil (3 miejsce na liście 500) wynosi 302 mld USD tj.ok. 50 razy więcej niż
Gazpromu (Polityka 12/2001-Zdzisław Raczyński- Z ręką na kurku).

Uwzględniając energetyczne zasoby Gazpromu, który posiada prawa do
66 % odkrytych rosyjskich zasobów gazu ziemnego całkowitą wartość firmy
winno szacować się na wartość ca 2 bln USD. Niestety obecna sytuacja kon-
cernu Gazprom, a co za tym idzie i całego sektora gazowego jest wyjątkowo
trudna i wymaga szybkich reform.

Państwowy koncern gazowy Gazprom powstał w 1989 r. z przekształce-
nia Ministerstwa Przemysłu Gazowego. W 1992 r. prezydent Borys Jelcyn
wydał dekret (numer1333 z 5 października 1992 r.) na podstawie którego
Gazprom przejął kontrolę nad krajowym systemem dostaw gazu i został upo-
ważniony do wypełnienia zobowiązań wynikających z kontraktów eksporto-
wych zawartych przez WNP z krajami Zachodniej i Środkowej Europy. W 1993
r. Gazprom został spółką akcyjną skarbu państwa. W kwietniu 1994 r. rozpo-
częła się jego prywatyzacja. Akcje zostały podzielone pomiędzy pracowników
Gazpromu i krajowych inwestorów. Dla inwestorów zagranicznych przewidzia-
no 9% akcji.

Skarb państwa posiada aktualnie 35% udziałów, 35,99% należy do ro-
syjskich osób prawnych – firm i władz regionalnych. W rękach rosyjskich osób
fizycznych znajduje się obecnie 18,7% akcji. Pozostałymi 10,31% dysponują
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akcjonariusze zagraniczni, z których największym jest strategiczny partner
Gazpromu niemiecka firma Ruhrgas AG, zajmująca się dystrybucją gazu
ziemnego. Ruhrgas posiada sieć ok. 10 tys. km gazociągów i 12 podziemnych
magazynów gazu. Kupuje gaz w Holandii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii
i Rosji.

Docelowo udział inwestorów zagranicznych w kapitale akcyjnym
Gazpromu ma wynieść 20%. (Share Capital, 1998 Annual Report,
www.gazprom.ru).

W Rosji podejmuje się próby osłabienia monopolistycznej pozycji
Gazpromu. W kwietniu 1997 r. prezydent podpisał dekret nakazujący przepro-
wadzenie reform w wyniku których Gazprom straci monopol na eksploatację
nowych złóż, niezależne firmy otrzymają dostęp do sieci gazociągowej
na takich samych zasadach, jak Gazprom. Gazprom został zobowiązany
do przedstawiania dokładnych rocznych sprawozdań finansowych. Wyniki
finansowe Gazpromu za rok 1996 były przygotowane zgodnie z Międzynaro-
dowymi Standardami Rachunkowości. A od roku 1997 są publikowane. Do
reform sektora gazowego zmusza Rosję także Bank Światowy, który od postę-
pów w tej dziedzinie warunkuje udzielanie dodatkowych funduszy.

Niestety sytuacja koncernu jest obecnie wyjątkowo trudna. Wydobycie
gazu ziemnego systematycznie spada. W 1992 r. wynosiło ono 569,2 mld m3,
w 1995 r. – 560 mld m3, w 1999 r. wydobycie spadło do 545,6 mld m3 Nato-
miast w 2000 r. wydobyto 523,1 mld m3 Spadek wydobycia związany jest
z wyczerpywaniem się dotychczas eksploatowanych złóż w Karelii czy eksplo-
atowanych od 1982 r. złóż Miedwieże i od 1986 r. Nowe Urengojskoje. Zbyt
wolno ze względu na brak środków finansowych zagospodarowywane są nowe
miejsca wydobycia np. złoża na półwyspie Jamał i ostatnio Zapolarnoje.
Gazprom traci kolejne segmenty rynku, wzrasta jego zadłużenie, które wynosi
obecnie 9,5 mld USD, z czego 2,5 mld USD to kredyty krótkoterminowe. Więk-
szość kredytów zaciągana jest w zachodnich bankach pod zastaw przyszłych
dostaw gazu do Europy Zachodniej. (Polityka 12/2000 op.cit.), która jest
od trzydziestu lat głównym odbiorcą rosyjskiego gazu, a jej zapotrzebowanie
na dostawy gazu w najbliższych latach będzie systematycznie rosnąć.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju odmówił ostatnio koncernowi
Gazprom udzielenia kredytu na sumę 250 mln USD nie widząc celowości
finansowania „rozsypującego się giganta”.

Dodatkowo Gazprom zalega z podatkami wobec budżetu państwa, któ-
re narosły do sumy przeszło 1 mld USD.

Wyczerpują się od wielu lat eksploatowane złoża, a na zagospodarowa-
nie nowych złóż Zapolarnoje, które mogą zwiększyć wydobycie o 100 mld m3

gazu i 861 tys. t ropy rocznie potrzebne jest wg. specjalistów 40 lat i ogromne
środki finansowe.

Za powstałą trudną sytuację finansową Gazpromu trudno obarczać tylko
i wyłącznie kierownictwo koncernu. Należy pamiętać, że w pierwszej połowie
lat dziewięćdziesiątych wiele przedsiębiorstw ze względu na trudności finan-
sowe płaciło za dostawy gazu akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw.
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W większości przypadków akcje te przynosiły straty i Gazprom część zy-
sków pochodzących że, swojej podstawowej działalności przeznaczał na pod-
trzymywanie nierentownych przedsiębiorstw.

Drugą przyczyną trudności finansowych w jakich znalazł się Gazprom
jest prowadzona przez państwo przez lata polityka utrzymywania niskich cen
wewnętrznych na dostarczany gaz dla odbiorców krajowych.

Trzecie miejsce wśród czynników mających bezpośredni wpływ na aktu-
alną trudną sytuację Gazpromu zajmuje z pewnością polityka fiskalna państwa,
która traktuje sektor paliwowo-energetyczny jako podstawę dochodów budże-
towych. Sektor gazowy zabezpiecza ponad ¼ dochodów budżetowych. Struk-
tura podatków jakim jest obciążony sektor paliwowy w Rosji została omówiona
w rozdziale 1.1.2.

Sytuacja monopolisty w dziedzinie wydobycia, przetwórstwa, transportu
i dystrybucji gazu koncernu Gazprom pokazuje, że nadszedł czas na zmiany
w rosyjskim sektorze gazowym.

1. Aktualna sytuacja w rosyjskim przemyśle gazowym

Rosyjski przemysł gazowy po latach dynamicznego rozwoju przeżywa
obecnie duże trudności. Od czasu rozpadu ZSRR spada poziom wydobycia,
którego nie powstrzymały przeprowadzone w ostatnich latach zmiany organi-
zacyjne w tym sektorze.

Tab. 1. Wydobycie gazu w Rosji w latach 1990–2020 (w mld m3)
Lata Rosja Gazprom
1990 647 -
1995 596 560
1998 591 554
2000 584 523
2005* 645-660 520-530
2010* 680-700 575-600
2015* 690-725 Brak danych
2020* 700-750** Brak danych

Opracowanie własne na podstawie :
(*) prognozy zawarte w „Energetycznej strategii Rosji do 2020 r.” oraz prognozy
Gazprom
(**) w tym 170 mld m3 z obecnych złóż
Źródło: Russian Oil and Gas Exports Fact Sheet

Postępujący od 1990 r. spadek wydobycia gazu ziemnego w Rosji do-
prowadził w 2000 r. do zachwiania równowagi energetycznej kraju. Kraj dys-
ponujący największymi na świecie złożami gazu ziemnego (43% światowych
zapasów) zmuszony został w 2000 r. do uzupełnienia powstałego deficytu
gazu w wysokości 20 mld m3 zakupami w Turkmenistanie.
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W najbliższych latach przewiduje się w Rosji wzrost zapotrzebowania na
gaz ziemny do 650-680 mld m3, również odbiorcy zagraniczni przewidują
wzrost importu rosyjskiego gazu. W Europie popyt na gaz ziemny rośnie
w tempie 3,5% rocznie, co oznacza dla rosyjskich eksporterów 2,5 krotny
wzrost zapotrzebowania na ich gaz nawet przy zachowaniu przez kraje euro-
pejskie bariery bezpieczeństwa tj. ograniczeniu zakupów w Rosji do 50%
zużywanego gazu. Największy odbiorcą rosyjskiego gazu są Niemcy. Można
śmiało stwierdzić, że rozwój gospodarczy tego kraju uzależniony jest
od dostaw rosyjskiego gazu.

Powstała wyjątkowo trudna dla rosyjskiego przemysłu gazowego sytu-
acja zmusza do rozpoczęcia w jak w najbliższym czasie eksploatacji już od-
krytych nowych złóż, zintensyfikowania poszukiwań w szelfach Arktyki, Morza
Kaspijskiego, w Zachodniej Syberii oraz na Dalekim Wschodzie. Podjęcie
poszukiwań nie jest jednak możliwe bez ogromnych nakładów finansowych
zarówno krajowych, jak i pozyskania źródeł finansowania z zagranicy. Rozwią-
zaniem byłoby rozszerzenie współpracy z Unią Europejską, która odbiera
obecnie z Rosji 25% zużywanego przez siebie gazu i która mogłaby przezna-
czyć miliardy dolarów na niezbędne inwestycje. Kraje Unii choć zainteresowa-
ne zwiększeniem w przyszłości importu gazu z Rosji mimo deklaracji o współ-
pracy wstrzymują się z inwestycjami. Uznają obecny klimat inwestycyjny
w Rosji za niesprzyjający i czekają na zapowiedziane reformy. Oczekują,
że monopol Gazpromu będzie złamany i powstanie możliwość bezpośredniego
udziału w pozyskaniu rosyjskiego gazu.

Jedynym sposobem uzyskania środków finansowych od Unii i zaintere-
sowanych inwestowaniem w Rosji koncernów jak BP, Exxon/Mobil, Shell,
British Gas, Wintershall iin jest liberalizacja rosyjskiego sektora gazu.

2. Działania na rzecz liberalizacji rosyjskiego rynku gazu ziemnego

Głównym obiektem reform jest monopolista na rosyjskim rynku gazowym
koncern Gazprom. Można stwierdzić, że od jego woli podzielenia się wpływami
zależy przyszłość rosyjskiego rynku gazowego.

Przewidywana restrukturyzacja winna doprowadzić do podziału koncernu
Gazprom na firmy zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, transportem
i sprzedażą gazu ziemnego. Liberalizację rosyjskiego rynku gazowego wymu-
sza od pewnego czasu presja niezależnych producentów gazu do równopraw-
nego dostępu do istniejącej infrastruktury gazowej. Niezależni producenci są
w stanie uzupełniać spadające wydobycie koncernu Gazprom. Świadczą o tym
wyniki przedstawione w poniższym wykresie.

W 2000 r. udział niezależnych przedsiębiorstw w wydobyciu gazu ziem-
nego w Rosji osiągnął 10% rocznego wydobycia. Ministerstwo Energetyki Rosji
przewiduje, że wskaźnik ten wzrośnie w 2001 r. o dalsze 5% aby w 2010 r.
osiągnąć 20%.
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Tab. 2. Wydobycie gazu ziemnego w Rosji w latach 1999-2000 według
przedsiębiorstw wydobywczych (w mln metrów sześc.)

Lp. Przedsiębiorstwo 1999 2000 2000/1999 %

1. Gazprom 545637,3 523150,8 95,88
2. Surgutneftegaz 11118,0 11144,0 100,23
3. Rosneft 4920,1 5628,4 114,40
4. LUKOIL 3368,1 3601,7 106,94
5. TNK 1834,0 2670,0 145,58
6. JUKOS 1520,5 1583,1 103,96
7. SIDANKO 2093,3 1535,5 73,35
8. ONAKO 1569,7 1531,6 97,57
9. Sibneft 1344,5 1428,2 106,23
10. Tatneft 742,4 748,8 100,86
11. Slavneft 712,7 715,7 100,42
12. Baszneft 420,9 391,2 92,94

13.
ITERA
(Międz.Korporacja
Gazowa.)

6700,0 18100,0 162,98

14. Spółki akcyjne z rosyj-
skim kapitałem ------------ 8292,2 ------------

15.
Spółki akcyjne
z udziałem
kapitału zagranicznego

------------ 3597,0 ------------

16. Operatorzy CPΠ ------------ 58,0 ------------
OGÓŁEM ROSJA 589690,3 584176,2 99,06

Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych ww. przedsiębiorstw.

Udział koncernu Gazprom w wydobyciu gazu spada z roku na rok acz-
kolwiek w dalszym ciągu pozostaje dominujący z wielkością 89,7%.

Systematycznie rośnie rola przedsiębiorstw naftowych, których łączny
udział w wydobyciu wynosił w 2000 r. – 5,31%. Warto podkreślić szczególną
dynamikę wzrostu wydobycia koncernu TNK – 145,58, który wykupił należące
do państwa akcje naftowego koncernu ONAKO za 1 mld USD. Mimo jeszcze
niewielkiego udziału w wydobyciu rosyjskiego gazu wynoszącego 0,46% ten
rozwijający się szybko koncern planuje szersze wejście na rosyjski rynek ga-
zowy. Warto zaznaczyć, że wydobyciu ropy naftowej TNK zajmuje obecnie
4 miejsce.

Drugą pozycję po koncernie Gazprom zajmuje Międzynarodowa Korpo-
racja Gazowa ITERA z 3,1% udziałem w wydobyciu rosyjskiego gazu ziemne-
go i dynamiką wzrostu wydobycia w roku 2000 w stosunku do roku 1999 –
162,98.

ITERA jest holdingiem złożonym z 52 firm mających swoje siedziby
w wielu krajach świata. Obliczono, że w 2000 r. dochód ITERY wyniósł prze-
szło 3 mld USD. Jest to będący w rękach prywatnych koncern, który rozpoczy-
nał swoją działalność od sprzedaży gazu z Turkmenistanu do krajów WNP.
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Dopiero w 1988 r. rozpoczął wydobycie gazu na terytorium Rosji, które w 2000
r. osiągnęło wielkość ponad 18 mld m3 Koncern ma daleko idące plany zwięk-
szenia wydobycia gazu nie tylko w tradycyjnym dla niego okręgu Jamał-
Nenets, ale również planuje zagospodarowanie złóż Zachodniej Syberii aby
móc 2005 r. wydobywać 50 mld m3 gazu i do 2010 r. osiągnąć wielkość 80 mld
m3, co stanowiłoby 12% wydobywanego w Rosji gazu.

Obecnie praktycznie wszystkie w/w przedsiębiorstwa przewidują dalsze
zwiększenie wydobycia gazu. Większość z nich pracuje już nad realizacją
konkretnych projektów, posiada niezbędne licencje i zarządza odpowiednio
przygotowanymi i nieźle wyposażonymi przedsiębiorstwami wydobywczymi.
Przykładem może być naftowy koncern Rosneft, który z wydobyciem w wyso-
kości 5,6 mld m3. i udziałem w wysokości 0,97% w wydobyciu rosyjskiego gazu
w 2000 r. uplasował się na trzecim miejscu. Koncern naftowy planuje w naj-
bliższej przyszłości stać się w połowie koncernem gazowym. Służyć temu mają
liczne projekty, których realizacja już się rozpoczęła. Realizowane są przygo-
towania do rozpoczęcia wydobycia gazu ze złóż Charampurskich. Przewiduje
się, że w 2003 r. wydobycie gazu że, złóż Charampur osiągnie 12 mld m3

Rosneft planuje w najbliższej przyszłości rozpoczęcie wydobycia w okręgu
Irkuckim, w Jakucji i na Sachalinie.

Największy koncern naftowy Lukoil z udziałem 0,625 w wydobyciu rosyj-
skiego gazu również planuje zwiększenie wydobycia gazu że, złóż Jamał oraz
rozpoczęcie eksploatacji złóż położonych w północnej części Morza Kaspij-
skiego i na Powołżu. Koncern planuje zwiększenie wydobycia z 3,6 mld m3

w 2000 r. do100 mld m3 w ciągu najbliższych kilku lat. Tylko w przygotowanie
do eksploatacji złóż Jamał koncern Lukoil planuje zainwestować w ciągu naj-
bliższych pięciu lat około 1 mld USD.

Tab. 3. Udział w wydobyciu gazu ziemnego w Rosji wg przedsiębiorstw
wydobywczych w %

Lp. Przedsiębiorstwo 1999 2000 2000/1999
(%)

Udział w
wydobyciu
w 2000 (%)

1. Gazprom 545637,3 523150,8 95,88 89,71
2. Surgutneftegaz 11118,0 11144,0 100,23 1,91
3. Rosneft 4920,1 5628,4 114,40 0,97
4. LUKOIL 3368,1 3601,7 106,94 0,62
5. TNK 1834,0 2670,0 145,58 0,46
6. JUKOS 1520,5 1583,1 103,96 0,27
7. SIDANKO 2093,3 1535,5 73,35 0,26
8. ONAKO 1569,7 1531,6 97,57 0,26
9. Sibneft 1344,5 1428,2 106,23 0,24
10. Tatneft 742,4 748,8 100,86 0,13
11. Slavneft 712,7 715,7 100,42 0,12
12. Baszneft 420,9 391,2 92,94 0,07
13. ITERA (Międzyna- 6700,0 18100,0 162,98 3,10
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rodowa. Korpora-
cja. Gazowa.)

14. Spółki akcyjne
z rosyjskim
kapitałem

------------ 8292,2 ------------ 1,43

15. Spółki akcyjne
z udziałem kapitału
zagranicznego

------------ 3597,0 ------------ 0,62

16. Operatorzy SRP ------------ 58,0 ------------ 0,01
OGÓŁEM ROSJA 589690,3 584176,2 99,06 100,00

Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych ww. przedsiębiorstw.

Można stwierdzić, że większość wymienionych wyżej koncernów nafto-
wych jak Sibneft, Tatneft, Slavneft, Basznefti in., których udział w wydobyciu
rosyjskiego gazu nie osiąga obecnie nawet 0,5 % całości wydobycia planuje
dywersyfikację swojej działalności i podjęcie projektów umożliwiających zwięk-
szenie wydobycia gazu ziemnego.

Należy jednak mieć na uwadze, że zagraniczne koncerny od kilku już lat
podkreślają swoje zainteresowanie eksploatacją rosyjskiego gazu i ropy nafto-
wej czekając tylko na sprzyjający klimat inwestycyjny. Niektóre z nich są już
udziałowcami wspólnych przedsiębiorstw ale jak na razie zakres ich działalno-
ści jest niewielki w stosunku do możliwości inwestycyjnych.

Aktualnie największym problemem dla niezależnych producentów gazu
jest transport i zbyt surowca. I jeśli z dystrybucją gazu muszą radzić sobie
we własnym zakresie to problem dostępu do sieci gazociągów może być roz-
wiązany tylko przy udziale państwa. Brak gwarancji, że wydobyty gaz będzie
mógł być przepompowany do centralnej sieci gazociągów Rosji jest czynnikiem
wpływającym na ograniczanie wydobycia gazu przez niezależne przedsiębior-
stwa naftowe. Do 2000 r. miały one prawo do wykorzystania jedynie 15 %
technicznych możliwości centralnego systemu gazociągów Rosji.
W maju 2001 r. warunek ten przestał być obowiązującą normą prawną,
w związku z tym wzrósł nacisk niezależnych producentów na władze rosyjskie
dla umożliwienia im dostępu do rosyjskiego systemu transportowego gazu
ziemnego.

Jak widać z powyższego liberalizacja rosyjskiego rynku gazu ziemnego
stała się koniecznością dla rosyjskiego rządu jeśli chce on powstrzymać spa-
dek wydobycia i przyciągnąć zagraniczne inwestycje do kompleksu paliwowo-
energetycznego.

Zabezpieczenie dostaw gazu na rynek wewnętrzny, wzrost jego sprze-
daży na rynki zagraniczne ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej gospodar-
ki. Jak już wspomniałam potrzeby energetyczne Rosji są w 50 procentach
zabezpieczane dostawami gazu. (60% rosyjskich elektrowni pracuje na gazie).
W niektórych regionach udział gazu w bilansie energetycznym sięga nawet
80 %.
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Jeśli udałoby się w sposób bezkonfliktowy doprowadzić do liberalizacji
rosyjskiego sektora gazowego to do 2005 r. można byłoby powstrzymać po-
stępujący od 1991 r. spadek wydobycia tego surowca. Prawdopodobne jest,
że w najbliższych latach rynek rosyjskiego gazu będzie coraz bardziej przypo-
minać sektor naftowy z jego ostro konkurującymi między sobą zintegrowanymi
pionowo przedsiębiorstwami i ze sprowadzoną do minimum wpływem państwa
na ich działalność.

Mają na to wpływ trzy główne czynniki:
• pojawienie się w Rosji niezależnych producentów i eksporterów gazu
• liberalizacja europejskiego rynku gazu
• rozpoczęcie eksploatacji tanich kaspijskich złóż (w pierwszej kolejności

kazachstańskich)

Gazprom czując zaostrzającą się konkurencję rozpoczął dywersyfikację
eksportu gazu. Przykładem może być gazociąg „Lube Steram” Rosja − Turcja
biegnący poprzez Morze Czarne (ponad 2000metrów pod powierzchnią ziemi).
Przez gazociąg będzie przesyłane ponad 17 mld m3 gazu rocznie. W planach
na lata 2006-2008 jest projekt transportu gazu pod dnem Bałtyku. Gazprom
rozpoczął rozmowy z partnerami chińskimi na temat budowy gazociągu Za-
chód − Wschód dostarczającego gaz ze złóż zachodniosyberyjskich do północ-
no-wschodnich prowincji Chin.

Rozpoczęcie liberalizacji rosyjskiego rynku gazu ziemnego winno wiązać
się że, zmianą istniejących przepisów prawnych. Dotychczas obowiązująca
ustawa ”O zaopatrzeniu Rosji w gaz ziemny” zabrania rozdziału istniejącej
centralnej sieci zaopatrzenia Rosji w gaz.

Myśląc o liberalizacji rynku gazowego w Rosji należy wziąć pod uwagę
fakt, że Gazprom jest w trakcie uzgodnień nowych kontraktów na dostawy
rosyjskiego gazu do odbiorców zagranicznych na sumę ca. 1 mld USD. Kon-
cern zaciągnął również bankach zagranicznych kredyty na około 7 mld USD.
W przypadku prób przeprowadzenia reformy koncernu Gazprom i liberalizacji
rosyjskiego rynku gazu, zachodnie banki będą oczekiwały gwarancji rządo-
wych spłaty zaciągniętych przez Gazprom kredytów.

W związku z powyższymi zobowiązaniami Gazpromu pojawia się pytanie
– kto w przypadku podziału koncernu − weźmie na siebie zobowiązanie reali-
zacji kontraktów eksportowych oraz kto będzie gwarantem spłaty długów?

Gazprom jest również właścicielem największej w świecie sieci gazocią-
gów o długości 150 tys. km, które dostarczają gaz do odbiorców krajowych
i zagranicznych. Gazprom zainteresowany jest również wykupieniem znacz-
nych udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach zajmujących się prze-
syłaniem rosyjskiego gazu do krajów Europy Zachodniej. Na przykład prywaty-
zacja Słowackiego Koncernu Naftowego (SPP) wzbudza duże zainteresowanie
wśród wielu europejskich i międzynarodowych koncernów. Udział Gazpromu
w transporcie gazu przez gazociągi słowackie wynosi 70 % tj. około 60 mld m3

rocznie) dlatego też mają one strategiczne znaczenie dla rosyjskiego koncer-
nu. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy Gazprom zawarł kontrakt ze Słowac-
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kim Koncernem Naftowym do 2008 r., w którym zabezpiecza sobie transport
rosyjskiej ropy do Europy Centralnej i Zachodniej. Słowacki gazociąg nabiera
dla Gazpromu dodatkowego znaczenia w związku z udziałem koncernu
w projekcie budowy Kobryń – Wielkie Kapuszany. Projekt ten przewiduje bu-
dowę dwóch nitek gazociągu przez terytorium Białorusi, Polski i Słowacji.
Każda z nitek gazociągu ma długość ok. 665 km. i można przez nie przepom-
pować do 60 mld m3 gazu rocznie.

Podobnie w Czechach przygotowywana jest prywatyzacja firmy
Transgaz, odpowiedzialnej za transport gazu ziemnego przez terytorium tego
kraju. Do czasu rozpadu Czechosłowacji obecne sieci gazociągów Czech
i Słowacji stanowiły jedną całość. I dlatego też ze względu na, strategiczne
znaczenie czeskich gazociągów dla transportu rosyjskiego gazu do Europy
Zachodniej Gazprom chce − tak jak w przypadku Słowacji − uczestniczyć
w prywatyzacji czeskiej firmy Transgaz.

Dlatego też aczkolwiek prowadzona jest dyskusja na temat konieczności
zreformowania rosyjskiego sektora gazowego, to można mieć obawy, że roz-
ważania te mogą mieć charakter raczej teoretyczny i pozycja Gazpromu prze
długi jeszcze czas pozostanie niezagrożona. Jeśli nawet doszłoby do podziału
Gazpromu, to nowo powstałe firmy będą raczej zainteresowane koordynacją
swojej działalności w dziedzinie poszukiwań, wydobycia, transportu i eksportu
gazu niż walką o rynek.

Należy również mieć na uwadze, że rząd rosyjski nie tak łatwo pozbędzie
się przedsiębiorstwa dostarczającego 1/3 dochodów budżetowych.

Działająca przy Prezydencie Rosji robocza grupa do spraw liberalizacji
rynku gazu ziemnego podjęła ostatnio decyzję o zwiększeniu do 20 % udziału
zagranicznych przedsiębiorstw w kapitale akcyjnym Gazpromu. Obecnie za-
graniczne przedsiębiorstwa posiadają pakiet 10,31 % akcji. Decyzja ta została
przyjęta z zadowoleniem przez zachodnich akcjonariuszy. Należy mieć na-
dzieję, że wpłynie ona na podniesienie kapitalizacji koncernu i wzrost cen akcji
w Rosji i poza jej granicami.



Ewa Fischer

ROSYJSKI SEKTOR SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
I JEGO ZNACZENIE DLA GOSPODARKI

1. Znaczenie kompleksu paliwowo-energetycznego dla gospodarki
rosyjskiej

Kompleks paliwowo-energetyczny jest najważniejszą dziedziną rosyjskiej
gospodarki. Dostarcza on ¼ produkcji przemysłowej, ma znaczący udział
w dochodach budżetowych kraju. Połowa rosyjskiego eksportu opiera się
na surowcach energetycznych i produktach pochodnych z ich przetwórstwa.

Do 1988 r. Rosja, korzystając z bogatych zasobów surowców energe-
tycznych, systematycznie zwiększała ich wydobycie osiągając do 13% ogólne-
go wydobycia tych surowców w świecie. Zapotrzebowanie na pierwotne źródła
energii było w tym czasie w Rosji1,5 krotnie wyższe niż w USA. Na wytworze-
nie jednostki PKB zużywano dwukrotnie więcej energii niż w USA. Duża ener-
gochłonność gospodarki rosyjskiej związana była ze strukturą produkcji
z dominacją przemysłu ciężkiego i ze znaczącym udziałem produkcji dla celów
wojskowych oraz niską wydajnością pracy. Utrzymywanie niskich cen na no-
śniki energii nie sprzyjało również jej oszczędzaniu.

Rozpad Związku Radzieckiego na początku lat dziewięćdziesiątych i po-
wstały w jego wyniku kryzys gospodarczy negatywnie odbił się na sektorze
paliwowo-energetycznym. W 1993 r. w porównaniu do roku 1990 kiedy
to odnotowano najwyższe wskaźniki wydobycia surowców energetycznych,
poziom wydobycia ropy naftowej osiągnął 61%,węgla − 72%, gazu – 96%,
a produkcja energii elektrycznej – 88%. W sumie produkcja surowców ener-
getycznych osiągnęła w 1993 r. 82% poziomu roku 1990, a zapotrzebowanie
na nie – 89%, przy spadku PKB do poziomu 63%. Mniejszy spadek podaży
paliw i energii w porównaniu ze spadkiem produkcji w innych dziedzinach
gospodarki związany był z relatywną stabilnością, a nawet wzrostem zapotrze-
bowania na energię w sferze komunalno−bytowej i rolniczej oraz stosunkowo
wolnym spadkiem produkcji w gałęziach o dużej energochłonności. Czynniki te
wpłynęły na podniesienie w 1993 r. jeszcze o 1,4 raza w porównaniu z 1990 r.
i tak dużej już energochłonności rosyjskiego PKB.

Spadek zapotrzebowania na paliwa i energię jaki pojawił się na początku
lat dziewięćdziesiątych − związany z ogólnym kryzysem gospodarki rosyjskiej −
wpłynął na zmniejszenie obciążeń związanych z zabezpieczeniem energetycz-
nym kraju. Mimo to w wielu regionach takich jak: Daleki Wschód, Zabajkale,
Południowy Kaukaz występowały ograniczenia energetyczne.

Najpoważniejszym problemem przed jakim stanął kompleks paliwowo-
energetyczny Rosji był kryzys finansowy związany z nie wywiązywaniem się
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odbiorców z płatności za paliwa i energię. Zaległości płatnicze osiągnęły
w 1994 r. wartość 42 trylionów rubli. Wynikiem tego było drastyczne ograni-
czenie nakładów inwestycyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym. Spadły
one dwukrotnie w porównaniu do nakładów z końca lat osiemdziesiątych.
Znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych na początku lat dziewięćdzie-
siątych spowodowało dwukrotne zmniejszenie odwiertów, co wpłynęło
na zmniejszenie wydobycia ropy naftowej o ponad 200 mln ton rocznie.

W tym czasie odnotowano również spadek wydobycia o 58 mln t rocznie
w przemyśle węglowym. Znaczne ograniczenia nakładów inwestycyjnych,
które uniemożliwiały lub znacznie ograniczały eksploatację wysłużonych ponad
miarę urządzeń wpłynęły nie tylko na zmniejszenie wydobycia i przetwórstwa
surowców energetycznych ale również nie pozwalały na przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowych.

W przemyśle naftowym zaczęto zastępować wyeksploatowane złoża
mniejszymi i uboższymi złożami, co dodatkowo wpłynęło na zmniejszenie
efektywności wydobycia ropy naftowej. Zapasy ropy naftowej z nowych złóż
w Syberii Zachodniej zmniejszyły się z 149 mln ton wg. danych z początku lat
osiemdziesiątych do 19 mln ton na początku lat dziewięćdziesiątych. Znaczne
zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na poszukiwania nowych złóż dopro-
wadziły do niebezpiecznej sytuacji, która w 1993 r. doprowadziła do tego,
że wydobycie ropy przekraczało przyrost zapasów.

W przemyśle gazowym również dotychczas eksploatowane zasoby były
na wyczerpaniu i dla zabezpieczenia zaopatrzenia kraju w gaz oraz dla wywią-
zania się ze zobowiązań eksportowych niezbędne były znaczne środki finan-
sowe na zagospodarowanie nowych złóż.

Stan i poziom techniczny urządzeń i obiektów kompleksu paliwowo-
energetycznego stał się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych krytyczny.
W przemyśle węglowym ponad połowa pracujących urządzeń była wyeksplo-
atowana. W przemyśle gazowym ponad 30% urządzeń wymagało remontów
lub wymiany, również w przemyśle naftowym ponad 50% zużycia wykazywała
ponad połowa pracujących urządzeń. W przemyśle przetwórstwa ropy naftowej
udział wyeksploatowanych urządzeń przekraczał 80%.

Ponad połowa rurociągów przesyłających ropę pracuje 20-30 lat, a nie-
które z nich nawet dłużej. Również i one wymagają modernizacji aby sprostać
współczesnym normom bezpieczeństwa.

Przedstawiona sytuacja kompleksu paliwowo-energetycznego stworzyła
zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, uwzględniając długi cykl
inwestycyjny i kapitałochłonność całego kompleksu paliwowo-energetycznego.

W latach dziewięćdziesiątych kiedy to po rozpadzie ZSRR podjęto pierw-
sze próby wprowadzenia gospodarki rynkowej odbiły się one w dużym stopniu
na kompleksie paliwowo-energetycznym kraju.

W latach 1993-94 ceny na nośniki energii zaczęły rosnąć szybciej od cen
na wyroby pozostałych gałęzi przemysłu. Było to związane z wprowadzeniem
dodatkowych obciążeń podatkowych na produkcję tego sektora. Spowodowało
to 1,7 krotny wzrost cen na ropę naftową, 1,8 krotny wzrost cen na gaz i
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2 krotny wzrost cen na produkty naftowe. Mimo znacznych podwyżek cen
w 1994 r. ceny ropy naftowej w Rosji były o połowę niższe od cen światowych
i o ¼ niższe od światowych cen gazu ziemnego.

Należy podkreślić, że w tym czasie ceny na pozostałe surowce, materiały
budowlane, a także na wyroby pozostałych gałęzi przemysłu były zbliżone
do cen światowych.

Mając na uwadze ogromne znaczenie kompleksu paliwowo-
energetycznego dla sytuacji gospodarczej kraju, w tym znaczący wpływ
na poziom życia jego mieszkańców, władze Rosji postanowiły przyjąć nową
strategię energetyczną. Działania w niej przyjęte miały zatrzymać kryzys
w jakim znalazł się kompleks paliwowo-energetyczny i zabezpieczyć bezpie-
czeństwo energetyczne Rosji, a także sprzyjać przyspieszeniu wdrażania
reform w warunkach przechodzenia kraju na gospodarkę rynkową.

Na mocy dekretu Prezydenta Borysa Jelcyna 7 maja 1995 r. rząd przyjął
do realizacji „Rosyjską strategię energetyczną do 2010 r.”

W przyjętym programie podstawowe założenia sprowadzają się do:
• zabezpieczenia stabilności w zaopatrzeniu kraju w nośniki energii,
• podwyższenia efektywności wykorzystania surowców energetycznych

i wprowadzenia polityki służącej oszczędnościom w zużyciu tych surow-
ców,

• stworzenia rzeczywistej bazy surowcowej działającej zgodnie z zasadami
gospodarki rynkowej,

• zmniejszenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne,
• utrzymania i rozwoju potencjału eksportowego surowców energetycznych

i jego produktów,
• zabezpieczenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Rosji.

Dla zrealizowania powyższych założeń niezbędna stała się przebudowa
rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego uwzględniająca m.in:
• wzrost roli gazu ziemnego w gospodarce (z uwzględnieniem gazyfikacji

wsi),
• stabilizację wydobycia ropy naftowej w Syberii Zachodniej i pozostałych

regionach, a także stworzenie warunków dla rozpoznania i rozpoczęcia
eksploatacji w nowych regionach wydobycia,

• dążenie do podniesienia jakości produktów naftowych w drodze podniesie-
nia efektywności przetwórstwa ropy naftowej,

• wprowadzenie energooszczędnych technologii, przy zastosowaniu nowo-
czesnych maszyn i urządzeń, wysokiej jakości materiałów termoizolacyj-
nych i nowoczesnych technologii budowlanych

W sferze handlu zagranicznego rosyjska strategia energetyczna winna
uwzględniać:
• współpracę w tej dziedzinie z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw

(WNP),
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• zwiększanie dostaw surowców energetycznych zgodnie z zapotrzebowa-
niem zagranicznych kontrahentów i podjęcie działań zmierzających
do znajdowania nowych odbiorców i nowych rynków zbytu surowców ener-
getycznych

Energetyczna polityka Rosji budowana jest przy uwzględnieniu interesów
i we współpracy z wszystkimi podmiotami Rosyjskiej Federacji, w celu
jak najlepszego zabezpieczenia ludności i przedsiębiorstw dostawami energii.

Polityka ta realizowana jest w drodze:
• regulacji cen na energię na poziomie federalnym i regionalnym, zgodnie

z przyjętymi ustawami,
• stworzenia konkurencyjnego rynku nośników energii,
• wspierania i pomocy w budowie ważnych energooszczędnych obiektów

kompleksu paliwowo-energetycznego,
• udział w pracach naukowo-badawczych i programach służących podnie-

sieniu efektywności kompleksu paliwowo-energetycznego.

2. Organizacja i przekształcenia własnościowe sektora ropy naftowej
w Rosji

Przebudowa rosyjskiego przemysłu ropy naftowej – strategicznej gałęzi
rosyjskiej gospodarki rozpoczęła się już na początku lat dziewięćdziesią-
tych.Dokonano wówczas przeglądu istniejącej struktury organizacyjnej obo-
wiązującej w czasie istnienia ZSRR.W centralnie planowanej gospodarce
ZSRR za wydobycie, przetwórstwo i dystrybucję ropy naftowej odpowiedzialne
było Ministerstwo Przemysłu Naftowego, które zarządzało tak potężną gałęzią
przemysłu poprzez liczne podległe mu przedsiębiorstwa. Podziały i powiązania
między tymi przedsiębiorstwami były wyznaczone regionami geograficznymi.

Dokonując restrukturyzacji przemysłu naftowego skorzystano z doświad-
czeń międzynarodowych koncernów naftowych, które są zintegrowane piono-
wo „ od szybu do stacji benzynowej” tzn., że swą działalnością obejmują po-
szukiwania, wydobycie, transport i przerób ropy naftowej oraz sprzedaż hurto-
wą i detaliczną produktów naftowych. Wykorzystując ówczesne związki między
regionalnymi firmami wydobywczymi, a rafineriami i dystrybutorami produktów
naftowych powołano nowe przedsiębiorstwa, które przyjęły formę spółek ak-
cyjnych.

Na mocy dekretu Prezydenta Rosji z 17 listopada 1992 r. dokonano pry-
watyzacji rosyjskiego przemysłu naftowego. Utworzono trzy zintegrowane
pionowo przedsiębiorstwa (koncerny):LUKOIL, JUKOS i Surguntneftegaz.

W ciągu następnych trzech lat powstały kolejne przedsiębiorstwa zinte-
growane pionowo takie jak: SIDANCO(Syberyjskie Dalekowschodnie Przed-
siębiorstwo Naftowe), Slavneft, ONAKO(Orenburskie Przedsiębiorstwo Nafto-
we),Tatneft, TNK (Tiumeńskie Przedsiębiorstwo Naftowe), Sibneft i Baszneft
i Rosneft.
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Powołanie w drugiej połowie 1995 r. przedsiębiorstwa Rosneft stało się
kluczowym momentem w reorganizacji sektora naftowego Rosji. Rosneft
w 100% własność państwa stał się odpowiedzialny za nadzór na udziałami
państwa w nowo powstałych koncernach naftowych w umowach o podziale
produkcji podpisanych z zagranicznymi przedsiębiorstwami (poza pierwszymi
trzema koncernami Lukoil, Jukos i Surguntneftegaz).Rosneft kontroluje udziały
państwa w prawie 240 przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem,
przetwórstwem i dystrybucją ropy. W dekrecie prezydenta z 1 kwietnia 1995 r.
przewidziano prywatyzację tego państwowego przedsiębiorstwa, które miało
się stać kolejnym zintegrowanym pionowo koncernem naftowym. W 1998 r.
rząd musiał jednak zrezygnować że, sprzedaży spółki za ustaloną cenę
1,6 mld dolarów, po tym jak w dwóch przetargach nie znaleziono nabywców.

W 2000 r. udział państwa w największych rosyjskich przedsiębiorstwach
naftowych przedstawiał się następująco:

Rosneft 100,00 %
Slavneft 74,95 %
Baszneft 64,69 %
Tatneft 30,58 %
LUKOIL 15, 50 %
JUKOS 0,00 %
TNK 0,00 %
Surguntneftegaz 0,00 %
SIDANCO 0,00 %
Sibneft 0,00 %
ONAKO 0,00 %

Nowo utworzone w latach dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwa naftowe
zaczęły odgrywać w Rosji znaczącą rolę ekonomiczną i polityczną. Od ropy
zależy byt całych regionów tego ogromnego kraju. Ponad 30% wpływów rosyj-
skiego budżetu pochodzi z ropy naftowej i jej produktów.
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STRUKTURA WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ PRZEZ 
ROSYJSKIE KONCERNY W 2000 R.
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Ponad 50% wydobycia ropy naftowej przypada na trzy największe i naj-
wcześniej powołane przedsiębiorstwa naftowe LUKOIL, JUKOS i Surgutnefte-
gaz.

Inaczej kształtuje się natomiast udział przedsiębiorstw naftowych
w przetwórstwie ropy naftowej.
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STRUKTURA PRZETOBU ROPY NAFTOWEJ 
W KONCERNACH ROSJI W 2000 R.
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Pozycję swoją utrzymały koncerny LUKOIL i JUKOS z łącznym 30%
udziałem, na trzecie miejsce wysuwa się natomiast z 12,8% udziałem Baszne-
ftechim.

Należy podkreślić, że koncerny naftowe powstawały i rozwijały się na ba-
zie konkurencyjności w odróżnieniu od przemysłu gazowego zdominowanego
przez monopolistę – koncern GAZPROM.

Prywatyzacja sektora naftowego Rosji składała się z dwóch etapów.
W pierwszym, który trwał do czerwca 1994 r. miała miejsce wymiana bonów
prywatyzacyjnych, które znajdowały się w rękach obywateli na akcje. Udzia-
łowcami w prywatyzowanych przedsiębiorstwach mogli zostać tylko Rosjanie.
W rękach państwa miało pozostać od 38% do 55% akcji, po upływie trzech lat
udział ten mógł zostać zmniejszony. Ocena z dzisiejszej perspektywy tego
etapu prywatyzacji jest raczej negatywna. Vouchery stworzyły możliwość
wzbogacenia się nielicznej grupie ludzi i kupna za bezcen udziałów w najlep-
szych rosyjskich przedsiębiorstwach (A.Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Bertels-
mann Media Sp.z o.o, Warszawa 1999, s. 16-21)

Obecnie prywatyzacja znajduje się w drugiej fazie, w której umożliwiono
inwestorom zagranicznym zakup udziałów. Przekazanie akcji może się odbyć
albo poprzez zobowiązanie inwestora do utrzymania i wniesienia własnych
kapitałów w celu rozwoju firmy, albo poprzez zakup pieniężny. W 1998 r. de-
kretem prezydenta, 15-to procentowe ograniczenie zagranicznych udziałów
w firmach naftowych zostało zniesione (Russia, Energy Information Admini-
stration, www.doe.eia.gov).
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W 1995 r. rząd rosyjski wprowadził system wymiany swoich udziałów
w przedsiębiorstwach(w tym w pięciu koncernach naftowych), na pożyczki
udzielane przez rosyjskie banki komercyjne, które służyły finansowaniu defi-
cytu budżetowego. Akcje, będące zastawem, mogły pozostawać w rękach
banków maksymalnie przez trzy lata i w każdej chwili mogły być przez rząd
odkupione. Banki stawały się w ten sposób udziałowcami przedsiębiorstw
i mogły wpływać na zarządzanie nimi. Ten system zrodził podejrzenia korupcji,
gdyż dla wybranych banków stwarzał duże dodatkowe możliwości i obecnie nie
jest już stosowany (Privatisation in Socialist and Former.,op.cit).

Prezentując aktualny stan organizacyjny rosyjskiego sektora ropy nafto-
wej należy zaznaczyć, że cały system transportowy ropy naftowej w Rosji,
a więc cała sieć rurociągów jest w rękach państwa. Rurociągi do transportu
ropy naftowej (patrz aneks mapa) o łącznej długości 48 tys. kilometrów
są zarządzane przez przedsiębiorstwo państwowe TRANSNEFT. Natomiast
rurociągi do transportu produktów ropopochodnych o długości 15 tys. kilome-
trów podlegają pod TRANSNEFTPRODUKT (Russia, Energy Information,
op.cit).

3. Konsolidacja rosyjskiego sektora ropy naftowej

Do 2000 r. na rynku rosyjskim działało 11 koncernów naftowych: LUKO-
IL, JUKOS,Surgutneftegaz, TNK, SIDANKO, Sibneft, Slavneft, Rosneft, Tat-
neft, ONAKO, i Baszneft. W drugiej połowie 2000 r. odnotowano pierwsze
zmiany świadczące o konsolidacji rosyjskiego sektora naftowego. We wrześniu
tegoż roku zaprzestał swojej samodzielnej działalności koncern ONAKO
w związku ze, sprzedażą na aukcji 85% akcji z pakietu akcji należących do
państwa. Akcje te nabył koncern TNK za 1mld USD.

W kwietniu 2001r. zakończył swoją niezależną działalność jako zintegro-
wane pionowo przedsiębiorstwo koncern SIDANCO.,co było wynikiem kon-
traktu pomiędzy Interrosom (głównym udziałowcem SIDANCO) oraz Alfa Gro-
up i Access/Renova (głównymi akcjonariuszami TNK).Obecnie te dwa ostatnie
przedsiębiorstwa kontrolują 75% akcji do niedawna niezależnego przedsiębior-
stwa.

W ten sposób na rosyjskim rynku ropy naftowej pozostało dziewięć kon-
kurujących że, sobą niezależnych zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw.

Na dziesięć istniejących w 2000 r. przedsiębiorstw przypadło 87,5% wy-
dobytej w Rosji ropy naftowej. Drugie miejsce zajął koncern Gazprom z 3-
procentowym udziałem. Na pozostałe sto niewielkich przedsiębiorstw wydo-
bywczych przypadło p 9.5% wydobytej w Rosji ropy. Każde z tych niewielkich
przedsiębiorstw najczęściej z udziałem kapitału zagranicznego wydobywa
rocznie do 1 mln t ropy naftowej. Dla porównania: największy rosyjski koncern
LUKOIL wydobył w 2000 r. 77,7 mln ton ropy naftowej.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach rola tych niewielkich przed-
siębiorstw ulegnie dalszej marginalizacji na rosyjskim rynku ropy naftowej.
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Ostatnie dwa lata zmian pozwalają przypuszczać, że niewielkie niezależne
przedsiębiorstwa wydobywcze zostaną wchłonięte przez potężne rosyjskie
koncerny naftowe. W latach 2000-2001 ponad 20 małych i średnich przedsię-
biorstw zaprzestało swojej działalności na rosyjskim rynku ropy naftowej. Naj-
częściej zostały wchłonięte przez potężne rosyjskie koncerny naftowe, którym
w ostatnich dwóch latach wysokich cen ropy na światowych rynkach udało się
zgromadzić znaczne środki finansowe i tym samym umocnić swoją pozycję na
rynku ropy naftowej. Szczególnie szybki jest proces przejmowania niewielkich
przedsiębiorstw wydobywczych z udziałem kapitału zagranicznego (w formie
inwestycji bezpośrednich).

Należy przypuszczać że, rosyjskie koncerny naftowe nie ograniczą się
w swojej ekspansji rynkowej do małych i średnich przedsiębiorstw
o regionalnym charakterze działalności, a jak pokazują ostatnie przykłady
ONAKO i SIDANCO sięgną one do swoich konkurentów z listy zintegrowanych
pionowo przedsiębiorstw powołanych na początku lat dziewięćdziesiątych
dekretami prezydenckimi. Pozycję lidera w tym zakresie zajmuje obecnie
koncern TNK, który na swoim koncie ma aktywa przedsiębiorstw wcześniej
wchodzących w skład ONAKO i SIDANCO. Przewiduje się, że, w 2002 r. kon-
cern TNK wykupi 19,68 procentowy pakiet akcji koncernu Slavneft (obecnie
TNK dysponuje już 12,58% akcjami tego rosyjsko − białoruskiego przedsiębior-
stwa). Oznacza to, że jeśli państwo wystawi na sprzedaż swój 19,68 procen-
towy pakiet akcji to TNK przejmie kontrolę na 30% akcji Slavneft.
TNK ma szansę przejąć w ten sposób kontrolę nad działalnością Slavneft.

Aczkolwiek że, względu na aktualnie dobrą pozycję finansową Slavneft
i szacowaną na 2 mld USD wartość aktywów tego przedsiębiorstwa można
oczekiwać, że wiele rosyjskich przedsiębiorstw naftowych będzie chętnych do
kupna akcji Slavneft.

Przewiduje się, że, postępująca tendencja konsolidacji przedsiębiorstw
naftowych w Rosji spowoduje w najbliższych latach zmniejszenie ich liczby
o połowę.

Pozytywnym rezultatem konsolidacji jest ich rosnące znaczenie nie tylko
na rynku krajowym ale przede wszystkim na rynku międzynarodowym. Należy
przypuszczać, że rosyjskie koncerny będą dążyły do umocnienia i zwiększenia
swoich wpływów na międzynarodowym rynku ropy naftowej.

4. Udział koncernów naftowych w dochodach budżetowych państwa

Należy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od elektroenergetyki i przemy-
słu gazowego działalność większości rosyjskich pionowo zintegrowanych
przedsiębiorstw nie jest bezpośrednio regulowana przez państwo. Większość
rosyjskich koncernów naftowych jest kontrolowana przez kapitał prywatny.
Jednakże na opłacalność ich działalności duży wpływ mają ustalane przez
państwo cła eksportowe i dość uciążliwy system podatkowy. Ponadto funkcjo-
nują tzw. nie-rynkowe mechanizmy kontroli i wyznaczania zadań takich jak:
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obowiązkowe dostawy ropy i produktów naftowych na rynek wewnętrzny
czy różnego rodzaju programy, w których zobowiązane są uczestniczyć kon-
cerny naftowe w zamian za możliwe do uzyskania ulgi podatkowe.

Głównym zadaniem koncernów jest dostarczanie środków pieniężnych
do budżetu państwa. Obecnie 22% dochodów rosyjskiego budżetu pochodzi
od koncernów naftowych. Składają się na nie dochody z ceł za eksportowaną
ropę, dochody z akcyzy, a także z royalities od wydobywanej ropy i odliczeń na
odtworzenie zasobów surowcowych.

Za prawidłowość na rynku rosyjskim należy przyjąć, że w sytuacji wyso-
kich cen ropy naftowej jakie odnotowywane są w ostatnich latach, rząd robi
wszystko co możliwe aby maksymalnie podnieść obciążenia podatkowe przed-
siębiorstw, co stawia ich działalność często na granicy opłacalności.

Natomiast inaczej na sprawę patrzą koncerny naftowe, które starają się
wykorzystać tę korzystną dla siebie koniunkturę cenową dla zgromadzenia
dodatkowych środków finansowych, które będą mogły przeznaczyć na inwe-
stycje w przemyśle naftowym. I w tym upatrywać należy źródła sprzeczności
między koncernami naftowymi i strukturami państwowymi.

Dla koncernów naftowych najistotniejsza jest stabilizacja finansowa, któ-
ra pozwoli na planowanie działalności nie tylko na najbliższe lata ale również
na dalszą przyszłość obejmującą okres 10-20 lat. Obecnie planowanie przy-
szłości jest dla rosyjskich koncernów praktycznie niemożliwe, gdyż rząd może
zmieniać w każdym momencie poziom ceł eksportowych i nie zawsze jest
to związane z koniunkturą na rynkach światowych. Wpływ na zmiany mają
również relacje kursu rubla do Euro, w której to walucie wyrażony jest poziom
ceł. Ponadto zmiany ceł wprowadzane są zazwyczaj z jedno − dwu miesięcz-
nym opóźnieniem, co powoduje nakładanie się obciążeń w następnych miesią-
cach i spadek realnych dochodów przedsiębiorstw naftowych (zwłaszcza gdy
kilka miesięcy później koniunktura na światowym rynku nafty ulega pogorsze-
niu). Niezadowolenie wśród koncernów naftowych wywołują praktycznie co-
roczne zmiany akcyzy, oczywiście w kierunku jej podwyższenia.

Nie ma również jednolitej metodyki w ustanawianiu tzw. royalities, któ-
re kształtuje się na poziomie 6-16%, w zależności od wartości wydobycia.

Ponadto ustanowiony w wysokości 10% podatek na odtworzenie bazy
surowcowej i badania geologiczne w większości przypadków wykorzystywany
jest przez władze regionalne na inne potrzeby.

W związku z przedstawioną sytuacją koncerny naftowe widzą koniecz-
ność i oczekują uporządkowania systemu podatkowego w przemyśle naftowym
m.in. poprzez radykalne zmniejszenie ilości i wysokości obciążeń podatkowych
oraz oddanie decyzji o ich ustanawianiu w ręce rosyjskiej Dumy. Obecnie
obciążenia podatkowe całego kompleksu naftowego wynoszą 42,6%.

Ministerstwo Finansów Rosji zainteresowane jest w utrzymaniu zależno-
ści obciążeń podatkowych od cen na ropę na rynkach światowych. Czyli pro-
cent odpisów podatkowych od przychodów miałby charakter progresywny
i rósłby proporcjonalnie do wzrostu cen ropy na rynkach światowych.
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Przewidywane przeprowadzenie w 2002 r. reformy przemysłu naftowego
Rosji uwzględnia propozycje koncernów naftowych. Planuje się ustanowienie
jednego podatku zamiast dotychczasowych kilku rodzajów obciążeń podatko-
wych. Uwzględniając postulaty koncernów naftowych − o wysokości ceł eks-
portowych na surowce decydować będzie Duma rosyjska.

Wydawałoby się, że proponowane zmiany powinny cieszyć przedsiębior-
stwa naftowe. Jednakże jeśli zostaną wprowadzone w najbliższym czasie
proponowane przez rząd rosyjski zmiany, obciążenia podatkowe znacznie się
zwiększą. Wzbudziło to ostry protest koncernów naftowych.

Podliczono, że przy utrzymaniu w 2002 r. poziomu światowych cen
na ropę na poziomie roku 2001 dochody rosyjskiego budżetu wzrosną o 100
mld rubli.

W tej sytuacji podniesienie podatków wpłynie na dodatkowe obciążenie
finansowe koncernów naftowych w wysokości 5-30 mld rubli na jedno przed-
siębiorstwo. Jeśli ceny będą nadal rosnąć obciążenie finansowe będzie jesz-
cze większe. I tak np. przy cenie ropy w wysokości 17 USD za baryłkę (1 ba-
ryłka = 159 litrów) obciążenie podatkowe wyniesie 36,3% przychodu, przy
cenie 20 USD − 40,2 %, a przy cenie 25 USD 46% przychodu.

W odniesieniu do ceł eksportowych przewiduje się ich podniesienie o
1,5-2 krotnie. Poziom ceł będzie ustanowiony w drodze ustawy, tak że jakie-
kolwiek wprowadzanie zmian nie będzie łatwe.

Planowaną w najbliższym czasie nie mniej istotną kwestią jest podział
dochodów podatkowych uzyskiwanych od koncernów naftowych między bu-
dżet centralny i regiony. Obecnie 40% podatków jest kierowanych do budżetu
centralnego, a pozostałe 60% pozostaje w regionach. Wg. danych Ministerstw
Finansów Rosji w praktyce do rosyjskiego budżetu dociera 25% zaplanowa-
nych przychodów.

W związku z tym rząd rosyjski widzi konieczność wprowadzenia zmian
w dotychczasowych proporcjach podziału dochodów podatkowych. Proponuje
się, że 80% dochodów podatkowych winno wpływać do budżetu centralnego,
a pozostałe 20% do regionów.

Planowane zmniejszenie dochodów regionów na pewno wpłynie na osła-
bienie ich pozycji finansowej oraz politycznej. W rezultacie proponowanych
zmian jedna tylko republika Komi straci rocznie 2,3 mln rubli.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że proponowane
zmiany korzystnie wpłyną na dochody budżetowe państwa, które być może
umożliwią szybsze przeprowadzenie reform w innych działach gospodarki
rosyjskiej ale koszt jaki za to przyjdzie zapłacić całemu przemysłowi naftowe-
mu może być zbyt duży.

W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na ograniczenie poszukiwań
geologicznych czy zmniejszenie tempa zagospodarowania już odkrytych złóż
ropy naftowej oraz zaprzestania wdrażania nowych technologii wydobycia
ropy.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 93-107104

I może zdarzyć się, że koncerny naftowe będą przykładnie płacić po-
datki ale nie będą miały szansy stać się konkurencyjnymi na światowym rynku
ropy naftowej.

5. LUKOIL i jego rola w rosyjskiej gospodarce

Dla podkreślenia roli i uzmysłowienia potęgi ekonomicznej rosyjskich
koncernów warto przyjrzeć się bliżej największemu przedsiębiorstwu LUKOIL.

LUKOIL już od dziesięciu lat działa na rosyjskim rynku naftowym i mimo
dużej konkurencji przez cały ten okres utrzymuje pozycję lidera zarówno
w wydobyciu, jak i przetwórstwie ropy naftowej. Kompania dysponuje rezer-
wami ropy w wysokości 2 mld ton co stawia ją na trzecim miejscu na świecie
wg. stanu na 2000 r. za takimi gigantami naftowymi jak ExxonMobil, Royal
Dutch/Shell i British Petroleum

Można powiedzieć, że to właśnie LUKOIL dał początek prywatyzacji ro-
syjskiego przemysłu naftowego. Koncern ten brał udział w tworzeniu rosyjskie-
go dekretu o prywatyzacji przemysłu naftowego w 1992 r., w którym wykorzy-
stano wieloletnie doświadczenia firm zagranicznych z uwzględnieniem rosyj-
skich realiów.

LUKOIL był pierwszym zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem, łą-
czącym wydobycie ropy naftowej, przetwórstwo, dystrybucję i sprzedaż pro-
duktów naftowych. W 2000r. LUKOIL wydobył 77,7 mln ton ropy naftowej
i przerobił 45 mln ton.

Koncern jest właścicielem 2600 stacji benzynowych. W przedsiębiorstwie
tym zatrudnionych jest 120 tysięcy pracowników. Udziały LUKOIL znajdują się
w rękach 100 tysięcy akcjonariuszy. Firmy podległe koncernowi działają
w 40 regionach Rosji i w 30 krajach na świecie.

LUKOIL stara się prowadzić aktywną politykę na rynkach zagranicznych
i odnotowuje w tym zakresie największe osiągnięcia wśród rosyjskich koncer-
nów naftowych.

Wdrożenie nowych technologii wpłynęło na wzrost odzysku ropy z od-
wiertu, co pozwoliło w 2000 r. na odzyskanie dodatkowych 7,7 mln t. ropy.
W wyniku prowadzonych systematycznie prac badawczych odkryto 6 nowych
złóż ropy.

Jednakże minione dziesięciolecie działalności LUKOIL nie było wyłącznie
okresem sukcesów. W ciągu ostatniego dziesięciolecia gospodarka rosyjska,
a w tym i strategiczny przemysł naftowy przeżywał wzloty i okresy trudności.
Szczególnie duże było obciążenie przedsiębiorstw naftowych podatkami.
Do 2000 r. podatki liczone były od obrotu, a nie od zysków, jak w większości
innych krajów. Taki system podatkowy wpływał na nieopłacalność produkcji
przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem produktów
naftowych. W 1998 r. kiedy odnotowano spadek światowych cen ropy naftowej,
sytuacja w rosyjskim przemyśle naftowym stała się wyjątkowo trudna i produk-
cja stała się całkowicie nieopłacalna. W tym trudnym dla przemysłu naftowego
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okresie większość krajów zajmujących się produkcją i przetwórstwem ropy
naftowej wprowadziło ulgi podatkowe. W Rosji natomiast nie wprowadzono
wówczas żadnych ulg podatkowych. Spowodowało to spadek wielkości pro-
dukcji przedsiębiorstw naftowych.

W LUKOIL wydobycie spadło o 17-18%. Ale dzięki dokonanej reorgani-
zacji przedsiębiorstwa i działaniom oszczędnościowym udało utrzymać się
pozycję lidera w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej.

Lukoil myśli nie tylko o rozwiązywaniu bieżących problemów ale przede
wszystkim o przyszłości. Już w 1997 r. opracowany został strategiczny pro-
gram rozwoju koncernu do 2005 r., a niektóre wskaźniki obejmowały 2020 r.

Generalnie można stwierdzić, że koncern przewiduje poważny wzrost
potencjału produkcyjnego i znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej.
Już w 2001 r. dotychczasowy koncern naftowy LUKOIL stał się koncernem
naftowo-gazowym.

Aby stać się liczącym się partnerem na rynku światowym założono
w najbliższych latach:
• podwojenie wydajności rafinerii naftowych
• czterokrotny wzrost sieci sprzedaży produktów naftowych
• dywersyfikację działalności koncernu polegające na włączeniu przedsię-

biorstw zajmujących się przeróbką i transportem gazu ziemnego

Do podstawowych celów zaliczyć należy również działania związane
z dążeniami do wdrożenia światowego poziomu technologii. Rezultaty inwesty-
cji widoczne będą dopiero za 10-25 lat bo taki jest okres zwrotu nakładów w
przemyśle naftowym. Oczekuje się, że, do 2010 r. zapasy ropy, którymi będzie
mógł dysponować koncern wzrosną do 31-34 mld. baryłek.

LUKOIL ma nadzieję stać się przedsiębiorstwem o międzynarodowej
konkurencyjności.

Większość rosyjskich koncernów naftowych działa jako lokalni monopoli-
ści. Inne jak Lukoil i Rosneft, korzystając że, swoich rozmiarów i wpływów,
rozszerzają swoją działalność poza granice Rosji i konkurują z największymi
światowymi rywalami.

Na przykład Rosneft, w 1994 r. kupił 24 % udziałów w budowanej rafinerii
Leuna we wschodnich Niemczech (Privatisation in Socialist op.cit),a Lukoil jest
największym inwestorem w Kazachstanie. Przewiduje się, że, zainwestuje tam
700 milionów dolarów.(Lukoil największym inwestorem, Rynki Zagraniczne z 3-
4.02.1998.)

Słabością rosyjskiego sektora naftowego, na którą narzekają zarówno
producenci krajowi, jak i inwestorzy zagraniczni jest słabo rozwinięta infra-
struktura, a w szczególności mało wydajne i w złym stanie ropociągi. Dodatko-
wo, po zmianie kierunku przesyłu ropy, nastąpiło przeciążenie części sieci.
Potrzebne są nowe rurociągi, a stare wymagają napraw i unowocześnienia.
Są to priorytetowe wydatki dla rządu, który jednak czeka na inwestorów zagra-
nicznych.
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6. Działalność rosyjskich koncernów naftowych na rynkach
zagranicznych

Największe osiągnięcia na rynkach zagranicznych odnotowuje niewątpli-
wie koncern LUKOIL. Dysponuje on największymi aktywami za granicą, w tym
w trzech rafineriach w Bułgarii, a także w Rumunii, na Ukrainie oraz posiada
kontrolny pakiet akcji w amerykańskiej firmie handlowej Getty Petroleum Mar-
keting Inc., a także jest właścicielem wielu stacji benzynowych na terytoriach
Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Azerbejdżanu, krajów nadbałtyckich, Polski,
Bułgarii i Rumunii.

Ponadto LUKOIL wydobywa ropę naftową w Azerbejdżanie, Kazachsta-
nie i Egipcie. Koncern planuje w przyszłości rozszerzenie swojej działalności
na rynkach zagranicznych, szczególnie w zakresie przetwórstwa ropy naftowej.

Inne rosyjskie koncerny naftowe starają się dotrzymywać kroku koncer-
nowi LUKOIL.

W 2000 r. rosyjski koncern TNK zakupił 67% akcji Lisiczańskiej rafinerii
na Ukrainie, co dało mu możliwość kontroli około 30 procent ukraińskiego
rynku przetwórstwa ropy naftowej.

Slavneft prowadzi rozmowy z rządami Iraku Iranu, Sudanu i Kuwejtu
o podjęciu prac badawczych prowadzących do rozszerzenia dotychczasowego
obszaru eksploatacji ropy, co doprowadzi do zwiększenia jej wydobycia
na terytorium tych krajów.

Inną drogą w swojej działalności na rynkach zagranicznych poszedł drugi
pod względem wielkości rosyjski koncern naftowy JUKOS., który skoncentro-
wał się na systemie transportowym ropy naftowej.

Aktualnie JUKOS wraz z przedsiębiorstwami zachodnioeuropejskimi
prowadzi prace nad modernizacją ropociągu „Adria” w Chorwacji w związku
z jego planowanym podłączeniem do rurociągu "Przyjaźń”. Realizacja tego
projektu pozwoli na poprawę opłacalności eksportowanej ropy naftowej
do południowej części Europy.

Obecnie za strategiczną inwestycję rosyjskiego przemysłu naftowego
uważa się wybudowanie rurociągu naftowego do Chin. Inwestycja ta ma być
realizowana pod egidą koncernu JUKOS i przedsiębiorstwa TRANSNEFT.

Za główną przyczynę dążenia rosyjskich koncernów naftowych do wyj-
ścia na rynki zagraniczne uważa się możliwość sprzedaży ropy i produktów
naftowych po znacznie wyższych cenach od cen uzyskiwanych na rynku we-
wnętrznym.

Cena ropy naftowej na rynku rosyjskim jest średnio czterokrotnie niższa
od ceny eksportowej tego surowca.

W związku z tak znacznymi różnicami cenowymi sprzedaż ropy i pro-
duktów ropopochodnych na rynkach zagranicznych przynosi koncernom rosyj-
skim nieporównanie większy dochód od sprzedaży krajowej.

W ostatnich latach przedmiotem eksportu jest średnio 30-40% wydoby-
wanej w Rosji ropy naftowej. I nie jest to ostatnie słowo koncernów naftowych,
które cały czas podejmują wysiłki dla zwiększenia dotychczasowego poziomu
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sprzedaży. W pierwszym półroczu 2001 r. odnotowano 12% wzrost sprzedaży
w porównaniu z rokiem 2000. Mimo tej dużej dynamiki eksportu nie zaobser-
wowano na rynku wewnętrznym deficytu produktów naftowych. Rafinerie były
na bieżąco zaopatrywane w niezbędny im surowiec. Było to możliwe na skutek
7,3% wzrostu wydobycia ropy naftowej, jaki odnotowano w pierwszej połowie
2001 r.



Renata Gryglaszewska-Eckhardt

PRAGMATYKI SZCZEGÓLNE
– PRYWATYZACJA „W RESZTKACH”

Prywatyzacja na podstawie zapisów w rozbudowanych, systemowych
aktach prawnych trwa od 1990 r.1 Z liczby 8453 przedsiębiorstw państwowych
istniejących na koniec grudnia 1990 do końca roku 1999 pozostało 2599.

Liczba przedsiębiorstw państwowych w okresie dziesięciolecia procesów
transformacji własnościowej zmniejszyła się o około 70%. Wliczyć w to należy
również transformacje własnościowe będące następstwem procesów likwidacji
z przyczyn ekonomicznych przeprowadzone w 1641 przedsiębiorstwach,
z czego w 618 ogłoszono upadłość a 820 przedsiębiorstw likwidowano w na-
stępstwie przede wszystkim złej kondycji ekonomicznej w trybie ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych.2 W 3181 przedsiębiorstw państwowych
wdrożono skutecznie procedury prywatyzacyjne wynikające z ustaw o prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych. Z ogólnej liczby uczestniczących
w procesach przekształceń przedsiębiorstw państwowych biorąc za podstawę
stan z 1990 r. skomercjalizowano do końca 1999 r. ok. 30%, blisko 40% prze-
szło przez procedurę prywatyzacji bezpośredniej a trochę więcej niż 30%
zlikwidowano w trybie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych lub prawa
upadłościowego.

Biorąc pod uwagę powyższe dane dziwić może fakt, że aż w takim pro-
cencie przedsiębiorstw państwowych wdrożono procedury przekształceniowe,
jako że dopiero w lipcu 1998 r. rząd przyjął średniookresową strategię prywa-
tyzacji będącą pierwszym tego rodzaju dokumentem w którym, jak piszą auto-
rzy opracowania z Departamentu Strategii i Instrumentów Polityki Majątkowej
MSP, po raz pierwszy „...przedstawiona została wizja, harmonogram oraz
metodologia procesu prywatyzacji”.3 Jeśli metodologia i wizja została w sposób
jednolity opracowana dopiero po ośmiu latach przekształceń to można przyjąć,
że na zmiany własnościowe do czasu powstania tego dokumentu, wpływ miały
doraźne decyzje, często przypadkowe umiejscowione w różnych strukturach
gospodarki. Często źródłem tych decyzji były nie tylko warunki ekonomiczne,
ale też polityczne, będące następstwem nacisku politycznego, społecznego,
czy grup, a nawet jednostek interesu.

Z pozaformalnymi przyczynami przekształceń mieliśmy do czynienia mi-

                                           
1 Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r., Dz.U. 90.51.298;

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 30 sierpnia 1996 r.,
Dz.U. 96.118.561; Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
z 30 kwietnia 1993 r., Dz.U. 93.44.202.

2 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 r., Dz.U. 91.18.80; Prawo
upadłościowe, Rozporządzenie P.Rz. z 24 października 1934 r., Dz.U. 91.118.512.

3 „Biuletyn Ministerstwa Skarbu Państwa”, grudzień 1999 r., s. 11.
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mo formalnie funkcjonującego zespołu aktów prawnych, mającego nawet
charakter względnie systemowy. Rozumiem przez to, że względnie czytelne
były zależności między normami typu lex generalis a lex specialis. Oznacza to,
że nie jest wystarczającym wskazanie na istniejące akty prawne jako na za-
bezpieczenie przyjmowanych i realizowanych procedur przekształceniowych.

To w jakim trybie przedsiębiorstwa były przekształcane i znikały z mapy
przedsiębiorstw państwowych na ogół informuje nas, gdzie tkwiło źródło
decyzji co do sposobu przekształcenia. Jest to niebagatelne zarówno z racji
realizacji polityki transformacyjnej jak i kontroli procesów przekształceń.
By mieć jasność co do źródła decyzji uszeregujmy zależność zmian w sytuacji
własnościowej od organu który stanowi o kształcie przekształcenia. Ostatnie
dwie kolumny informują nas o tym od czyjej decyzji ostatecznie zależy prze-
kształcenie własnościowe.

Lp Metoda Akt prawny Wniosek – inicjacja
procesu

Organ dokonujący
+ zatwierdzenie

1 Komercjalizacja Ustawy o p.p.;
o k. i p.p.p.

Organ zał.; organy
przedsięb.; Min. S. P.

Minister Skarbu
Państwa (w szczeg.
przyp. R. M.)

2
Komercjalizacja

z konwersją
wierzytelności

Ustawa o k. i
p.p.p.

Minister Skarbu
Państwa

Minister Skarbu
Państwa + zgoda
wierzycieli

3 Prywatyzacja
bezpośrednia

Ustawy o p.p.p;
o k. i p.p.p.

Organy przedsiębior-
stwa, organ założy-
cielski, oferent −
nabywca

Organ założycielski
+ Minister Skarbu
Państwa

4 Likwidacja
Ustawa o przed-

siębiorstwach
państwowych

Rada pracownicza,
organ założycielski,
zarządca komisarycz-
ny

Organ założycielski

5 Upadłość Prawo
upadłościowe

Zarząd przedsiębior-
stwa, organ założy-
cielski, izba skarbo-
wa, wierzyciele

Sąd
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6
Komercjalizacje
i prywatyzacje

szczególne

Rozp. R.M.
w sprawie okre-
ślenia p.p oraz
sp. SP o szczeg.
znaczeniu dla
gospod.
Ustawy o go-
spod. Komunal-
nej, o regulacji
rynku cukru
i przekształce-
niach własno-
ściowych
w przem. Cu-
krowniczym
i inne szczególne
akty prawne

W zależności od aktu
prawnego

W zależności od
aktu prawnego

Trzecia i czwarta pozycja w tabeli zawiera przypadki w których organ de-
cyzyjny (niezależnie od późniejszego zatwierdzenia) umieszczony jest
na niższym poziomie struktury decyzyjnej w państwie mimo, iż ilość prywaty-
zowanych tą drogą podmiotów gospodarczych jest zdecydowanie większa –
tylko w 1999 r. objęto tym trybem przekształceń 206 przedsiębiorstw – pań-
stwo traktuje je jako mniej ważne.

Przeciętny obserwator procesów prywatyzacyjnych spotyka się najczę-
ściej z informacjami dotyczącymi procesów prywatyzacyjnych dużych podmio-
tów gospodarczych. Informacja pojawia się już na poziomie komercjalizacji
a intensyfikuje się w momencie zastosowania procedur udostępniania udziałów
Skarbu Państwa. Najczęściej jest to informacja publicystyczna z natury swej
filtrowana przez pryzmat patologii gospodarczej, czy nacisków politycznych.
Powstający w ten sposób odbiór społeczny procesów transformacji wysuwa na
pierwszy plan przede wszystkim cele polityczne w zakresie prywatyzacji
z silnym uwypukleniem w następnej kolejności interesów ekonomicznych grup
nacisku. To co było w założeniu faktycznym celem prywatyzacji – poprawa
efektywności gospodarowania jest przesuwana na dalsze pozycje.4

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę przedsiębiorstw sprywatyzowanych
poprzez metodę kapitałową to liczba ich jest zdecydowanie mniejsza
niż przedsiębiorstw sprywatyzowanych bezpośrednio a jednak to one wpływają
na powstawanie opinii o prywatyzacji i przez tę opinię wytwarzają specjalny
stosunek do zastosowania procedur w zakresie pragmatyk szczególnych.

Zilustrujmy to danymi. Tylko 262 przedsiębiorstwa do końca 1999 r.
sprywatyzowano w drodze metody kapitałowej z tego zaledwie 44 przedsię-
                                           
4 Przeprowadzony sondaż wśród studentów Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Nauki

Polityczne potwierdza tę opinię. W odbiorze społecznym cele gospodarcze, efektywnościowe
znajdują się na dalszych pozycjach. Studenci na pierwszej pozycji umieszczają cel sam
w sobie (idem per idem): odpowiadają – celem prywatyzacji jest prywatyzacja, zmiana wła-
sności. Konkretyzacja takiego sformułowania następuje przez cele polityczne.
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biorstwa za pomocą oferty publicznej, ale to właśnie one wywarły zasadniczy
wpływ na ukształtowanie opinii społecznej o procesach prywatyzacyjnych.5
W kolejnych latach rośnie niekorzystna ocena społeczna prywatyzacji
(w 1990 r. – 8% w 1999 r. – 27%) a maleje procent osób oceniających pozy-
tywnie procesy prywatyzacyjne (odpowiednio: 43% − 32%).6 Również gorzej w
stosunku do założeń, opinii rządu i polityków wygląda w ocenie społecznej
tempo przekształceń własnościowych. Jako zbyt wolne tempo w 1990 r. oce-
niało 46% badanych w kwietniu 2000 r. 20% respondentów ocenia tempo jako
zbyt wolne. Jako zbyt szybkie w tym samym czasie ocenia odpowiednio 12% i
w 2000 r. – 40%.7 Z tych danych widać, że oczekiwania społeczne rozminęły
się z faktycznie zachodzącymi procesami.

W środkach masowego przekazu rzadziej otrzymujemy informację
o przekształceniach małych i średnich przedsiębiorstw, dokonywanych szcze-
gólnie w trybie prywatyzacji bezpośredniej przez organy założycielskie na
szczeblu województwa – informacja taka pojawia się najczęściej w kontekście
patologii gospodarczej czy wzrostu bezrobocia. W związku z tym, tego typu
prywatyzacje mają inną skalę oddziaływania na powstawanie opinii społecznej
– raczej kształtują opinię osób, które bezpośrednio, osobiście z tymi procesami
mają do czynienia przez pryzmat przypadku. W sytuacji patologii, w opinii
społecznej, jest to przypadek bez konsekwencji. Efekty niedoskonałości proce-
dur prywatyzacyjnych częściej nagłaśniane są w przypadku przekształceń
zależnych od organów centralnych (M.S.P. czy ministerstw branżowych),
natomiast procedury stosowane przez wojewodów (poz. w tabeli 3 i 4), znako-
micie korupcyjne, rzadko kiedy są analizowane pod kątem ich jasności. Anali-
zie podlega rezultat a nie sposób osiągania tego rezultatu. Jest to również
efektem tego, iż mimo upływu lat i mimo sygnalizowanych w ustawie
o k. i p.p.p. delegacji do powstania szczegółowych przepisów mających kon-
kretyzować procedury – nie doczekaliśmy się stosownych aktów prawnych.8

Wszystko to umacnia przekonanie społeczne o nieodłącznych zjawi-
skach korupcji towarzyszących procesom gospodarczym a prywatyzacji
w szczególności. Organizacja Transparency International umieszcza Polskę
na 44. pozycji w rankingu przejrzystości i czystości procedur przy czym Polska
przesuwa się na coraz odleglejsze pozycje w tym rankingu.

Ocena prywatyzacji i ocena rządu są ze sobą powiązane, w 2000 r. wy-
raźnie spada akceptacja społeczna dla rządu: 49% przeciwników rządu
przy 22% poparcia – na taki stosunek do rządu i jego struktur wpływ ma prze-
konanie o wzroście nieprawidłowości szczególnie w procesach prywatyzacji.
Rośnie przekonanie o politycznej motywacji prywatyzacji, wypierając motywa-
                                           
5 Przykładowo prywatyzacja banków, prywatyzacja KGHM, czy aktualnie PZU, przemysł

cukrowniczy.
6 Dane z raportu Ministerstwa Skarbu Państw o przekształceniach własnościowych w 1999 r.,

Warszawa 2000, s. 102.
7 Ibidem, s. 103.
8 O zjawiskach tych pisaliśmy w różnych opracowaniach m.in. w art.: R. Gryglaszewska,

A. Eckhardt Patologizacja form tzw. prawa do kapitału, „Acta Universitatis Wratislaviensis”
No 1865, „Ekonomia 2”, 1996.
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cję ekonomiczną. Ten stosunek do motywów prywatyzacji występuje również
w kręgach ekonomistów, wynika on z faktu, iż dochody z prywatyzacji prze-
znaczane są przede wszystkim na pokrycie deficytu budżetowego a więc w
konsekwencji na krótkookresową konsumpcję bez efektów w przyspieszaniu
wzrostu gospodarczego. Ekonomiczne skutki prywatyzacji można oceniać
przede wszystkim poprzez wzrost efektywności gospodarczej, natomiast prze-
znaczanie wpływów z prywatyzacji majątku skarbu państwa ma charakter
gospodarki rabunkowej o doraźnym efekcie gospodarczym u podłoża którego
leżą przesłanki zarówno polityczne jak i wynikające z nacisków grup interesu
(lobbingu gospodarczego).

Prywatyzacja staje się coraz bardziej nerwowa. Wpływ na to ma kilka
przyczyn.
• Maleje rozmiar zasobów, które mogą być przedmiotem przekształceń.
• Rośnie faktyczna niezależność struktur pozarządowych w praktycznym

stosowaniu procedur przekształceniowych.
• Zwiększa się rozbieżność w ocenach społecznych i rządowych tempa

i skutków przekształceń.
• Rośnie związek pomiędzy prywatyzacją a rynkiem kapitałowym9 co wiąże

się z naciskami na zmniejszenie udziału SP w kapitale.
• Wysoki popyt na grunty powodujący zamianę przedsiębiorstw sprywatyzo-

wanych na nieruchomości jak i przyspieszanie procesów likwidacyjnych
w przypadkach atrakcyjnego położenia przedsiębiorstwa.10

• Wpływy z prywatyzacji są środkiem ograniczającym zwiększający się defi-
cyt budżetowy.

• Ze względu na tendencję recesyjną w gospodarce prywatyzacja w niektó-
rych przypadkach spełnia rolę katalizatora nastrojów społecznych (np. pry-
watyzacja mieszkań, prywatyzacja jednostek budżetowych i innych).

• Zwiększa się udział pragmatyk szczególnych w procedurach prywatyzacyj-
nych, przy czym pragmatyki te nie zawsze w sposób jasny określają spo-
soby prywatyzacji.

Pragmatyki szczególne sygnalizowane w ostatniej pozycji tabeli na stro-
nie drugiej, poprzez swoją nietypowość zwiększają odczucie „rozpływania” się
resztek majątku Skarbu Państwa.

                                           
9 Według powołanego Raportu o przekształceniach własnościowych: „Na koniec 1999 r.

w obrocie publicznym znajdowały się akcje 261 spółek. Z tej liczby 58 (łącznie z akcjami NFI)
to spółki utworzone przez Skarb Państwa w drodze przekształceń przedsiębiorstw państwo-
wych. Udział tych spółek w obrocie publicznym wynosi zatem około 22%” i na stronie 99:
„...kapitalizacja, czyli łączna wartość rynkowa wszystkich spółek notowanych na GPW wynosi
około 1123 mld zł, z tego kapitalizacja spółek powstałych w wyniku prywatyzacji ponad
70 mld zł, co stanowi około 57% kapitalizacji giełdy”.

10 Przykładowo: Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR S. A., Stocznia
Gdańska i inwestycje na jej majątku spółki Synergia 99 z Radomia, dawny PAFAWAG
we Wrocławiu, Polskie Linie Oceaniczne, huty na terenie Śląska m.in. Huta Kościuszki, Huta
Zabrze, Huta Gliwice, DOLPIMA Wrocław, Zakłady Mięsne we Wrocławiu, tereny Unionteksu
w Łodzi i inne.
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Istotą pragmatyki szczególnej, jak chodzi o cel jej przeznaczenia jest to,
że przystosowana jest do prywatyzacji obiektów gospodarczych (jednostek) nie
mieszczących się w pragmatykach systemowych (wynikających z aktów praw-
nych uogólniających procesy przekształceń). Budowa pragmatyk szczególnych
charakteryzuje się tym, że z trudem, albo w ogóle nie daje się w nich odnaleźć
precyzyjnych powiązań między lex generalis a lex specialis. Pragmatyka
szczególna gromadzi bowiem wybiórczo, z bardzo różnej rangi aktów praw-
nych, te normy prawne które jej twórcom, z uwagi na cel budowy konkretnej
pragmatyki, wydają się niezbędne a możliwe do zastosowania w całości sys-
temu prawnego tak, by w razie wątpliwości co do poprawnego zastosowania
procedur można było przejść na pragmatykę ogólną. W efekcie otrzymujemy
niespójny, proces przekształceń, który
• z jednej strony należy ocenić pozytywnie poprzez jego elastyczność,

możliwość dostosowania do różnorodnej wszak sytuacji podmiotów gospo-
darczych poddających się tym procedurom, działających na podstawie
niejednolitych form organizacyjnych wynikających z ich specyfiki produk-
cyjnej czy organizacyjnej,

• z drugiej strony ta pragmatyka szczególna i często jej niespójność daje
swobodę w realizacji transformacji, która wymyka się nie tylko z koncepcji
i metodologii przekształceń, ale też z norm przewidzianych przez ustawo-
dawcę, jako zasada „intencji” ustawodawcy i właściciela majątku.

Temu „wymykaniu się” z koncepcji i metodologii przekształceń sprzyja
również poczucie bezkarności w przypadku patologicznych zjawisk w proce-
sach przekształceń na różnych szczeblach procedur przekształceniowych.

Decyzjom podejmowanym w sytuacji pragmatyk szczególnych, które na-
trafiają na niejasności, czy luki rozwiązań systemowych towarzyszy przekona-
nie, o tolerancji dla odstępstw od funkcjonujących rozwiązań prawnych. Od-
stępstwa od systemowych rozwiązań związanych z przekształceniami własno-
ściowymi są dalej idące w sytuacji, gdy mamy do czynienia z majątkiem Skar-
bu Państwa nie zorganizowanym w postaci przedsiębiorstw państwowych.
Wejście do puli przekształceń również majątku nie będącego we władaniu
przedsiębiorstw państwowych umożliwia przeprowadzona ewidencja majątku
Skarbu Państwa, która przybrała również wyraz wartościowy. Wycena majątku
w przypadku jednostek władających tym mieniem zależna jest od tych jedno-
stek przy zastosowaniu przepisów szczególnych o ewidencji składników
przedmiotowych. Często sposób wyceny zależy od wewnętrznie, w poszcze-
gólnych resortach, tworzonych zasad powoływania jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa nie objętych systemowymi przepisami o komercjalizacji. Przy-
kładowo Ministerstwo Rolnictwa w październiku 2000 r. wydało dokument o
zasadach tworzenia jednoosobowych spółek S. P. z majątku dotychczasowych
zakładów budżetowych w którym nakazuje, by do wyceny budynków, budowli
i trwałych środków ruchomych przyjmować za podstawę wartość ewidencyjną
netto a wartość rynkową umorzonych składników mienia określać poprzez
powołanie komisji wyceny mienia w skład której będą wchodzili pracownicy –
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kwalifikacje takiej komisji do wyceny określone są tylko w przypadku jednej
osoby – ma być to „osoba z działu finansowego”. Do tak tworzonego majątku
j.sp. Skarbu Państwa nie wchodzą ponadto dotychczasowe zobowiązania
zakładów budżetowych. Tak więc majątek tych zakładów wniesiony zostaje
do spółki na zasadzie „wniesienia aktywów” dodatkowo wycenionych przez
osoby uczestniczące następnie w prywatyzacji poprzez nieodpłatne udostęp-
nienie do 15% udziałów w takich spółkach uprawnionym rolnikom co wynika ze
szczególnego aktu prawnego (pragmatyka szczególna) i do 15% pracownikom
zakładów budżetowych co na odmianę wynika z aktu notarialnego o powołaniu
j.sp. SP, który te uprawnienia deleguje z ustawy o k. i p.p.p. Ponieważ w po-
woływanym przypadku nie ma żadnej jednolitej zasady powstawania spółki SP
i określania wartości majątku wnoszonego aportem do tej spółki a uprawnienia
do bezpłatnego przejmowania udziałów wynikają z podstaw niejasnych to
interpretacja tych zapisów jest równie dowolna co można sprawdzić w bezpo-
średnich rozmowach z zarządami tych spółek. Jest to typowy przykład „pry-
watyzacji w resztkach” – można by oczywiście dla prywatyzacji takiego mająt-
ku powołać odrębny akt prawny ale decydenci prawdopodobnie uznali,
że systemowa procedura byłaby długotrwała – wymagałaby zaakceptowania
przez parlament w związku z czym rozdysponowanie takiego majątku byłoby
i czasochłonne i niepewne.

Szczeble takiego dysponowania są różne dotyczą majątku SP, którego
dyspozycja należy do organów centralnych i do wojewodów, ale też dotyczą
mienia komunalnego. Procedury są niejasne dopuszczają interpretację po-
przez analogie do zapisów w aktach systemowych, ale dopuszczają też możli-
wość pomijania tych aktów w zależności od wygody decydentów. Zapisy typu
„w sprawach przekształcenia (....) w spółkę nie stosuje się przepisów ustawy
o k.i p.p.p. chyba, że ustawa stanowi inaczej” dają dowolność interpretacji
umacnianą występującymi bez konsekwencji patologiami w procesach prywa-
tyzacji. Mimo wyrażanych w sondażach zastrzeżeń społecznych co do zbyt
szybkiego tempa prywatyzacji, które jest przyczyną narastającego chaosu
w dysponowaniu majątkiem i wzrostu zjawisk patologicznych, decydenci przy-
spieszają tempo prywatyzacji a między bajki należy włożyć artykuł 61 Konsty-
tucji który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat go-
spodarowania przez władze majątkiem Skarbu Państwa.



Anna Horodecka

INSTYTUCJONALIZM I PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE
DO POLITYKI GOSPODARCZEJ

Pobudką do napisania tego artykułu było przede wszystkim zaintereso-
wanie czytelnika potrzebą korzystania z nowych, bardziej adekwatnych po-
dejść do polityki gospodarczej. Rozpatrywana tutaj propozycja to instytucjona-
lizm. Wydaje się, że tradycyjna metodologia polityki gospodarczej przeżywa
obecnie kryzys, wiążący się z oscylacją pomiędzy dwoma najczęstszymi po-
dejściami: pozytywnym i normatywnym. Zarówno jedno jak i drugie podejście
mimo swoich wartości poznawczych nie jest wystarczające aby opisać
tak złożoną rzeczywistość jaką jest polityka gospodarcza.1 Na te podejścia
nakłada się również nagminne korzystanie w tłumaczeniu zjawisk polityki
gospodarczej (podejście pozytywne) z ekonomii neoklasycznej – nurtu orto-
doksyjnego. Wydaje się, ze trudne do sformalizowania w jednolitą, zwartą,
koherentną teorię przemyślenie heterodoksów wnoszą jednak niedoceniany
przez innych ekonomistów wkład w rozumienie zjawisk gospodarczych.
Brak takiej teorii wynika ze złożoności zjawiska, niemożliwości uogólnienia
i objęcia wszystkich czasów i okresów w jeden spójny model, z którego korzy-
stanie mogłoby być instrumentem, podstawą prowadzenia polityki gospodar-
czej. Być może mamy tu do czynienia ze zbyt dużymi oczekiwaniami wzglę-
dem teorii polityki gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że i ekonomia neo-
klasyczna zauważa w jakiś sposób swoją niedoskonałość, która wyraża się
w zbytnim uproszczeniu rzeczywistości − tzn. takim, aby pasował w ramy mo-
delu. Oparcie swojej teorii na nierealistycznych założeniach jest jej najsłab-
szym punktem. Dlatego też szkoła neoklasyczna coraz częściej korzysta z
doświadczeń ekonomistów poruszających się poza głównym nurtem. Takim
przykładem jest ekonomia instytucjonalna, która powstając co prawda sto-
sunkowo dawno (jej twórcą jest Veblen T.), dopiero w latach 70. wpłynęła
na tyle na główny nurt ekonomii – neoklasycyzm, aby szkoła ta zdecydowała
się przejąć elementy podejścia instytucjonalnego, nie rezygnując jednocześnie
ze swoich najważniejszych założeń. Zaowocowało to powstaniem kierunku –
nowej ekonomii instytucjonalnej. Mimo, że szybciej skorzystały z niego inne
dziedziny – np. socjologia ekonomiczna, nie ma do tej pory pokusy wśród
specjalistów od teorii polityki gospodarczej do oparcia swoich rozważań
na dorobku naukowym ekonomii instytucjonalnej. Tak więc ten artykuł miałby
na celu ukazać taką właśnie możliwość oraz zachęcić do rozpatrzenia innych
nurtów ekonomii heterodoksyjnej jako podstaw do rozważań na temat polityki
gospodarczej.

                                           
1 Pisał już o tym K. Piech. 2000a, s. 73-92.
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Przedmiotem pracy jest zatem analiza podejścia instytucjonalnego – tzn.
podejścia od strony ekonomii instytucjonalnej do polityki gospodarczej. Pytanie
czy można w ogóle mówić o zastosowaniu ekonomii do teorii polityki gospo-
darczej jest przedmiotem licznych kontrowersji. Mówiąc o polityce gospodar-
czej w tej pracy zostało przyjęte następujące rozróżnienie definicyjne:
• Teoria polityki gospodarczej – jest to dyscyplina naukowa, której celem jest

opisanie i wyjaśnienie jej przedmiotu, którym jest praktyka polityki gospo-
darczej, przez jej teoretyków przy dostępnych informacjach (danych) oraz
metodologii.2

• Praktyka polityki gospodarczej – świadome oddziaływanie jej podmiotów
na gospodarkę za pomocą określonych narzędzi służące do osiągnięcia
założonych przez jej podmioty celów w oparciu o prawa ekonomiczne w
ramach określonych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (K. Piech
2000, s. 23).3

W obecnych debatach na temat polityki gospodarczej ucieka się bowiem
najczęściej albo do czystego empiryzmu albo bądź do doktryn (np. liberalizm)
lub też opiera się na teorii neoklasycznej (bądź szczególnie wcześniej: keyne-
sowskiej) a więc teorii ekonomii.

Powstaje więc słuszne poniekąd pytanie czy w ogóle ekonomia może
być podstawą polityki gospodarczej i w jakim zakresie. Dogłębna odpowiedź
na nie, nie leży w zamierzeniach artykułu. Została tu przyjęta odpowiedź po-
zytywna. Polityka gospodarcza została więc potraktowana jako dziedzina nauk
ekonomicznych. Spotykamy się z bardzo różnorodnymi klasyfikacjami ujmują-
cymi różnie jej dokładne miejsce wśród nauk (por. K. Gide 1922, s. 4;4
W. Krajewski 1998, s. 230, H. Bartling 1993, s. 9). Trzeba jednak pamiętać,
że nawet zgoda na traktowanie ekonomii jako podstawy polityki gospodarczej,
wymaga rozpatrzenia dwóch kwestii:
• Rodzajów podejść, jakie w niej stosujemy.5
• Szkoły ekonomicznej, która będzie podstawą naszych rozważań.

Po pierwsze zatem decydujemy o tym jakie podejście do teorii polityki
gospodarczej będziemy stosować. Wyróżniamy trzy zasadnicze podejścia,
które mogą zostać zastosowane także w innych naukach. Aby lepiej przedsta-
wić ich interdyscyplinarny charakter, tudzież aby lepiej uchwycić ich sens
zostaną one poniżej przedstawione w porównaniu interdyscyplinarnym

                                           
2 K. Piech 2000a, s. 23; por. także inne definicje tj. K. Piech, 2000b, ss. 73-92

B. Winiarski 2000, s. 22; O. Lange 1959, s. 85; E. Taylor , 1947, s. 39n; J. Tinbergen 1978,
s. 6. Prezentują oni swe definicje w oparciu o podejście normatywne lub deskryptywne. Nor-
matywne podejście idąc z a tymi definicjami oznacza, że teoria polityki gospodarczej daje
odpowiedzi na temat metod jak osiągnąć pożądane cele.

3 Mówiąc o praktyce używa się czasem terminu: „sztuka prowadzenia polityki gospodar-
czej” i rozumie się przez to dobór środków odpowiadających wysuwanym celom, przestrze-
ganie zasady racjonalnego działania, najlepiej w oparciu o naukę polityki ekonomicznej
(B. Winiarski (red.) 1996, s. 21), choć niektórzy jeszcze mówią o niej jako o powiązaniu
stwierdzeń normatywnych i pozytywnych.

4 Postrzega on politykę gospodarczą jako część nauk społecznych.
5 A więc poniekąd stopnia w jakim nasze podparcie ekonomią ma charakter naukowy.



Anna Horodecka: Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne... 117

tzn. teorii polityki gospodarczej i teologii. Przedmiotem badania wyżej
wymienionych nauk jest odpowiednio: praktyczna polityka gospodarcza
oraz Biblia. Szokujące na pierwszy rzut oka porównanie jest spowodowane
między innymi tym, że obie te dyscypliny są dobrze znane autorce, a poza tym
bardziej wskazują na jedność podejść naukowych i zachęcają do stosowania
analogii heurystycznych, oraz czerpania z doświadczeń wiedzy nam znanej.

Teoria polityki gospodarczej Teologia
Przed-
miot
badań

Rzeczywistość polityki gospodarczej
podlegająca badaniu i obserwacji –
praktyczna polityka gospodarcza

Spisana wiedza o Bogu mająca
wartość poznawczą − Biblia

Obserwacja rzeczywistości i znale-
zienie pewnych charakterystyk
(wyboru dokonuje obserwujący – a
więc mamy do czynienia z subiek-
tywizmem): np. cena, ilość, kon-
sumpcja, popyt, podaż, konkurencja

Obserwacja przedmiotu zaintereso-
wań np. Biblii i wyłowienie nie z nich
najważniejszych charakterystyk
(wyboru dokonuje badacz Pisma i
kieruje się zarówno obiektywnymi ja
i subiektywnymi odczuciami): np. 3
osoby boskie, Maryja – dziewica,

↓ ↓
Sformułowanie stałych założeń: np.
doskonała konkurencja, wolny rynek
Założenia te są niezmienialne

Sformułowanie pewnych założeń
(zwanych tu dogmatami): np. Do-
gmat o Trójcy świętej, Dogmat o
Wieczystym dziewictwie Maryi
Dziewicy

↓ ↓

Podej-
ście
pozytyw-
ne

Budowa teorii, modelu w oparciu o
założenia.6 Teoria jest w zamierze-
niu uniwersalistyczna, a więc mają-
ca zastosowanie do wszystkich
czasów i miejsc

Budowa teorii w oparciu o założenia,
np. rola Maryi w zbawieniu

                                           
6 na temat budowy modelów szerzej pisze J. J. Tomidajewicz 1999, s. 165.
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Obalenie założeń uznanie ich za
bezpodstawne powodowałoby
nieważność teorii, dlatego np.
neoklasycy którzy reprezentują
podejście pozytywne nawet gdy
zaadoptowali instytucjonalizm nie
zrezygnowali z założeń, gdyż nisz-
czyłoby to ich cały ich zwarty doro-
bek naukowy (np. dezaktualizację
książek do makroekonomii).

Obalenie założeń (dogmatów)
powodowałoby nieważność teorii –
dogmatyki. Dlatego jest ogromna
wrażliwość Kościoła na dogmaty i
ich niepodważalność. Zawarte w
nich stwierdzenia ułatwiają logiczny
wywód nauki – dogmatyki, który nie
mógł by mieć miejsca, gdyby taki
założenia nie tkwiły w ich podstawie.
Nawet gdyż silna krytyka sztywności
Kościoła Katolickiego opierającego
się na dogmatach powoduje rozwój
ruchu ekumenicznego i przyjmowa-
nie pewnych kategorii z doświad-
czeń innych kościołów, dogmaty
pozostają niezmienialne

Uwagi
dotyczą-
ce po-
dejścia
pozytyw-
nego

Podejście to zatraca wiec kontakt z rzeczywistością którą miało opisywać.
Teoria opisuje pewien świat idealny w którym funkcjonowałyby ustalone
założenia
Teoria polityki gospodarczej jest
środkiem do celu, który jest definio-
wany poza systemem.

Podejści
e nor-
matyw-
ne7 Jak osiągnąć dany cel        Pożąda-

ny cel

Biblia jest środkiem do celu, który
jest definiowany poza systemem.

Pytamy tutaj o drogę do celu, który
powstał w sposób subiektywny i nie
koniecznie wynika z logiki systemu,
który opisujemy (np. jak osiągnąć
spadek bezrobocia) Nie stara się
tutaj poznać objaśnić przedmiotu
zainteresowań (nie opisujemy
wszystkich tutaj spotykanych zależ-
ności występujących w systemie,
które mogą mieć wpływa na bezro-
bocie, ale poprzestajemy na
„sprawdzonych” metodach). Prakty-
ka polityki gospodarczej jest niejako
środkiem do celu jak się stawia w
sposób wysoce subiektywny.

Stawiamy tu również pytania o
drogę do celu formułowanego w
sposób subiektywny, (np. posłu-
szeństwo Państwo Kościołowi). Nie
stara się objaśnić całości systemu –
Biblii (nie interesuje tutaj całokształt
czynników wpływających na prawo-
dawstwo i nakazy, zasady postępo-
wanie ludzkiego, które nie wynikają
z Biblii (rzeczywistości badanej),
Biblia jest niejako środkiem do celu,
szuka się w niej fragmentów prze-
mawiających na korzyść np. potrze-
by posłuszeństwa (np. teologia
pastoralna), nie studiuje się jej
jednak aby dowiedzieć się jakie
relacje, zależności występują mię-
dzy analizowanymi tekstami i co one
oznaczają.

Uwagi
dotyczą-
ce tego
podejścia

Występuje więc tutaj odniesienie do rzeczywistości badanej ale nie jest
ono celem ale środkiem, cel jest egzogeniczny w stosunku do przedmiotu
badań

                                           
7 Jego korzenie tkwią już u A. Smitha 1954, a obecnie można spotkać np. w publikacjach

J. Pies’a 1993, s. 311nn, gdzie jego podstawowym punktem zainteresowań jest normatywna
ekonomia instytucjonalna.
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Staramy się tutaj odkryć i nazwać
elementy przedmiotu badania :
polityki gospodarczej (np. system
gospodarczy danej gospodarki,
występujące w niej instytucja, cywili-
zacja, mentalność ludzi) i wskazać
na wzajemne powiązania przyczy-
nowo – skutkowe (np. wpływ insty-
tucji: „prawa własności” na rozwój
gospodarzy)

Analogicznie chcemy opisać ele-
menty przedmiotu badania – biblii
wskazując na jej elementy (np.
poszczególne Księgi, czas ich
powstania, struktura, rodzaj literacki,
filologia, tematyka, słownictwo, itd.)
jak i wzajemny związki (np. wpływ
struktury na treść księgi, wpływ
czasu powstania i środowiska
powstania na tematykę, wpływ
słownictwa na treść)

↓ ↓

Podej-
ście de-
skryp-
tywne
(por.
Kaja
1999)
(jego
rodzajem
może
być
podejście
starego
instytu-
cjonali-
zmu)

Na podstawie opisanych związków
formułujemy teorię typu: w opisywa-
nym systemie np. Polsce zachodzą
następujące zależności: aprecjacja
waluty wpływa na wolny przyrost
PKB

Scharakteryzowane związki dostar-
cza teorii: w danej księdze relacje
między elementami występują
następującą, struktura składająca
się z krótkich zdań wpływa na
większą ekspresję tekstu)

Podejście instytucjonalne jest najbliższe deskryptywnemu, gdyż koncen-
truje się na relacjach i wpływie instytucji na gospodarkę. Instytucje te w każ-
dym kraju wyglądają inaczej, tak więc badane relacje odnoszą się do danego
czasu i miejsca (takie stanowisko jest charakterystyczne przede wszystkim dla
starego instytucjonalizmu), są one ściśle związane z badanym społeczeń-
stwem, jego historią, kulturą. Jednocześnie jednak wypowiada się tutaj
w kategoriach ogólnych, budując modele, bazując na pewnych założeniach
dotyczących rozpatrywanych zjawisk – jest to charakterystyczne dla nowego
instytucjonalizmu do polityki.

Chcąc scharakteryzować miejsce podejścia instytucjonalnego na tle tych
trzech podejść posłużymy się ilustracją:

Podejście pozytywne Podejście deskryptywne Podejście normatywne

Podejście starego
instytucjonalizmu

Podejście nowego
instytucjonalizmu

Drugie pytanie na jakie musimy odpowiedzieć chcąc stosować ekono-
mię jako podstawę teorii polityki gospodarczej to pytanie: jaka szkoła ekono-
mii ma wyznaczać nasze podejście? Generalnie mamy wybór między dwoma
nurtami w ekonomii: nurtem ortodoksyjnym i heterodoksyjnym. Nurt ortodok-
syjny to przede wszystkim szkoła neoklasyczna. Nowy instytucjonalizm jako
opierający się na jej założeniach ma szansę być zaliczonym w przyszłości do
tego nurtu. Nurt heterodoksyjny obejmował w przeszłości najrozmaitsze kie-
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runki, które łączyła krytyka względem szkoły ortodoksyjnej, innowatorstwo oraz
interdyscyplinarne podejście.

Jednakże nierealistyczne założenia szkoły neoklasycznej skłaniały
i skłaniają do korzystania w rozważaniach nad teorią polityki gospodarczej
z nurtu heterodoksyjnego. Jednym z takich były właśnie trzy szkoły, które dały
początek instytucjonalizmowi: Starsza i młodsza szkoła historyczna (a szcze-
gólnie niemiecka szkoła historyczna), pragmatyzm i ewolucjonizm.

Poniższa tabelka ma za zadanie pomóc w uchwyceniu zależności wystę-
pujących między różnymi szkołami, które wpłynęły na powstanie kierunku:
instytucjonalizmu.

Nurt
ortodoksyjny Nurt heterodoksyjny

Szkoła klasycz-
na

Niemiecka Szkoła
historyczna Pragmatyzm Ewolucjonizm,

darwinizm
Szkoła
neoklasyczna Instytucjonalizm (stary): Veblen, Mitchell, Commons

Nowy
Instytucjonalizm

Socjologia ekono-
miczna

kontynuacja starego instytucjonalizmu
Quasi – instytucjonalizm

Źródło: opracowane własne

Tak więc wiemy już jakie podejście i jaką szkołę możemy analizować.8
Jak już zostało wspomniane niektóre szkoły zakładają pewne określone podej-
ście. W przypadku instytucjonalizmu dała się zauważyć cała gama podejść.
Od propozycji zbliżonej do podejścia deskryptywnego (stary instytucjonalizm)
do oglądania się za pozytywnym (neoinstytucjonalizm), oraz wreszcie hasła
powrotu do normatywnego (quasi-instytucjonalizm). Niezaprzeczalnym jednak
korzeniem, istotą instytucjonalizmu jest podejście opisowe i niechęć do zbyt
uniwersalistycznych modeli. Dlatego też warto przyjrzeć się tym korzeniom.

Szczególną rolę odegrała jednak przede wszystkim szkoła historyczna
(zwłaszcza niemiecka). To ona zaczęła kształtować podejście instytucjo-
nalne do polityki gospodarczej. Staje się to widoczne w poniższym opraco-
waniu. Widzimy tutaj, że ekonomiści szkoły historycznej podkreślali rolę inter-
wencjonizmu, oraz konieczność uwzględniania specyfiki kraju, w którym się
przeprowadza tę politykę, jak też negatywny stosunek do liberalizmu.

                                           
8 Można byłoby analizować jeszcze metodę, co jeszcze bardziej komplikowałoby wybór.

Z uwagi na to, że na ogół ekonomiści stosują obie metody badawcze: tj. empiryczną i deduk-
cyjną, podział ten nie został włączony do tekstu. Zainteresowanych metodami empirycznymi
w polityce gospodarczej a zwłaszcza eksperymentami i quasi-eksperymentami odsyłam do:
L. Gajek , M. Kałuszka 2000, s. 13.
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Twórca
Krytyka

klasyczmu/
neoklasycy-

zmu

Własne
propozycje

Wniosek dla
teoretycznej i
praktycznej
polityki go-
spodarczej

Wpływ na
przyszłych
ekonomi-

stów, przy-
szłą politykę
gospodarczą

Starsza
szkoła histo-
ryczna
F. List
(1789-1846)
W. Roscher
(1817-1894),
B. Hildebrand
(1812-1878),
K. Knies
(1821-1898)

Nie można
stosować
ekonomii
klasycznej dla
wszystkich
czasów i kultur.
Wnioski Smi-
tha, Ricardo i
Milla chociaż
były ważne dla
gospodarki
angielskiej w
okresie uprze-
mysłowienia,
nie mogły być
stosowane do
rolniczej go-
spodarki Nie-
miec.

Metodologia
kształtowana
historycznie, nie w
oparciu o nauki
fizyczne. Przewa-
ga metody histo-
ryczno-indukcyjnej
nad abstrakcyjno-
dedukcyjną. Na-
czelnym zadaniem
ekonomii jest
odkrywanie praw
rządzących w
poszczególnych
stadiach wzrostu i
rozwoju gospo-
darczego9.

Przeciw lesefe-
ryzmowi. Ko-
nieczne jest
kierownictwo
państwa (pro-
tekcjonizm) dla
krajów rozwija-
jących się
(List)10.

List był pre-
kursorem
amerykań-
skiego pro-
tekcjonizmu
(W. W. Ro-
stow 1960)

Młodsza
szkoła histo-
ryczna.
G. Schmoller
(1838-1917)

Analogiczna do
starszej szkoły
historycznej.

Należy badać
zarówno gospo-
darkę jak i społe-
czeństwa.

Reforma spo-
łeczna w wyni-
ku działania
państwa.
„Socjaliści ex
cathedra”.

Skutkiem ich
badań było
zauważenie,
że Teoria/
historia,
indukcja/
dedukcja,
abstrakcyjne
mode-
le/materiały
statystyczne
nie wyklu-
czają się
wzajemnie.

                                           
9 List twierdził, że gospodarki strefy umiarkowanej mają 5 stadiów: życie koczownicze, życie

pasterskie, rolnictwo, rolnictwo wraz z przemysłem, rolnictwo z przemysłem i handlem. Hil-
debrand uważał, że kluczu dla zrozumienia stadiów rozwoju należy szukać w warunkach
wymiany: barter, pieniądz i kredyt.

10 Dla Anglii byłoby to dobre podejście, ale dla rozwijającej się gospodarki Niemiec i USA jest
konieczny protekcjonizm.
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Metoda
historyczna
w Anglii.
T. E. Cliffe-
Leslie
(1827-1882),
A. Toynbee
(1852-1883)

Krytyka meto-
dologii ekono-
mii klasycznej,
występowali
szczególnie
przeciwko
Ricardo.

Toynbee stosował
metodę historycz-
ną w celach zro-
zumienia funda-
mentalnych zmian,
które zaszły w
Anglii i związanej z
nimi problematyki
gospodarki prze-
mysłowej, ukuł też
termin „rewolucja
przemysłowa”.

Zachęcali do
przyglądania
się historii
gospodarczej i
politycznej
własnego kraju.

Podobny jak
wyżej

Opracowanie własne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, ss. 476-495.

Z tej to szkoły najwięcej czerpał w swojej koncepcji Thorsten Veblen, któ-
ry jest bez wątpienia ojcem instytucjonalizmu. Jego innowacją był postulat
uznania instytucji za podstawową kategorię w ekonomii. Z uwagi na to, że jego
koncepcja nie była wystarczająco sformalizowana, nie odegrała z początku
wielkiej roli. Kontynuatorzy jego myśli: Mitchell i Commons mocniej się zapisali
w historii ekonomii z racji na zastosowane przez nich pomiary i przeprowadzo-
ne badania. Dzięki Commonsowi i jego katedrze kierunek mógł przetrwać
do lat 80. Szczególnie interesujące są wypowiedzi na temat podejścia
do polityki gospodarczej, które wpływało na późniejsze kształtowanie się
instytucjonalnego podejścia do polityki gospodarczej.

Poniższe porównanie ma za zadanie w sposób uporządkowany przed-
stawić ich najważniejsze poglądy. Zarysowuje się tu pewna ewolucja podej-
ścia instytucjonalnego. Następcy Veblena widzą potrzebę zastosowania
metod ilościowych jak i głębszego sformalizowania socjologicznej kategorii
instytucji.
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Twórca
Krytyka

klasycyzmu/
neoklasycyzmu

Własne
propozycje

Wniosek dla
teoretycznej i
praktycznej
polityki go-
spodarczej

Wpływ na
przyszłych

ekonomistów,
przyszłą poli-
tykę gospo-

darczą
T. Veblen
(1857-1929):
intelektualny
ojciec hetero-
doksji amery-
kańskiej –
instytucjonali-
zmu 476-495)

Krytyka: Teleolo-
giczna (predar-
winowska);11

Taksonomicz-
na;12

Krytyka prawa
niewidzialnej
ręki;13

Ortodoksyjna teo-
ria ekonomiczna
nie dostrzega
paralelnego
wpływu innych
nauk.14

• Ekonomia
powinna być
badaniem
ewoluującej
struktury in-
stytucjonal-
nej15;

• Są zawsze
dwa procesy
przeciw-
stawne:
2 rodzaje
zachowań
stymulujące
wzrost i
ograniczają-
ce.16

(1) Ograniczeni
e monopoli;
(2) Każde
państwo
kształtuje
politykę gospo-
darczą inaczej,
jest to związa-
ne z wpływem
kultury i insty-
tucji;
(3) Ewolucja
polityki gospo-
darczej w
czasie;17

Propozycja
eliminacji sił
hamujących
wzrost

Wpływ na
naukę: instytu-
cjonalizm, stary
i nowy ale nie
na ortodoksyjną
ekonomię,
która uważała
go za socjolo-
ga..

                                           
11 Tzn. przedstawiała gospodarkę jako zmierzającą do konkretnego celu – mianowicie do

długookresowej równowagi. Jego propozycją była koncepcja ewolucji gospodarki, nie ma
więc ona żadnego konkretnego celu; po prostu jest i spontanicznie zmienia się, a ortodoksi
zakładali istnienie celu a priori, por. op. cit., s. 479.

12 „Bo (ekonomia) dokonała klasyfikacji gospodarki i jej części nie dając wyjaśnienia lub nie
ujmując ich jako zbioru podlegającego ewolucji, jako zmieniających się instytucji, a przeciw-
nie, szukając stałych czynników”, por. op. cit., s. 480.

13 Nie zawsze cel biznesu (zysk) służy społeczeństwu, gdyż zależy to od organizacji!
Na przykład w przypadku monopolu zysk nie oznacza jednocześnie wzrostu efektywności.

14 Psychologii, socjologii, antropologii; dlatego też ortodoksyjna ekonomia lansuje model
hedonistyczny (maksymalizowanej użyteczności), jest on niewłaściwy, to propozycja in-
stynktów, odrzucona przez psychologię (przecież ma miejsce wzrost wolontariatu).

15 Ekonomia powinna traktować instytucje jako pewne nawyki myślowe. Instytucje kulturowe nie
są dane, trzeba je badać, wymaga to ewolucyjnego podejścia („chciał zrozumieć rozwój
struktury instytucjonalnej ukształtowanej przez przyzwyczajeni myślowe kierujące naszą
działalnością”, op. cit., s. 493).

16 Veblen stał się punktem łączącym wielu spośród tych, którzy czuli, że działalność państwa
może stać się środkiem zaradczym na niektóre z najbardziej jaskrawych wad kultury pienią-
dza”, op. cit., s. 495.

17 „Jego pogląd na ewolucyjny charakter zmian skupił pewną uwagę, gdy po drugiej wojnie
światowej zainteresowanie przeniosło się na problematykę wzrostu i rozwoju słabiej rozwi-
niętych krajów świata”, por. op. cit., s. 494.
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W. C. Mitchell 
(1874-1948)

Podobnie jak
wyżej

Empiryczne
badania cyklów
koniunktural-
nych, (ilościo-
we), nacisk na
ewolucyjne
podejście
kumulatywno –
przyczynowe.18

Cykli koniunktu-
ralnych nie
można rozpa-
trywać w ode-
rwaniu od
reszty gospo-
darki, są ele-
mentem i
producentem
systemu (kolej-
ne fazy cyklu –
zmiana struktu-
ry instytucjo-
nalnej społe-
czeństwa).19

Utrzymywał, że
dzięki wiedzy
ekonomicznej
nastąpi popra-
wa warunków
życia; z badań
nad gospodar-
ką wyłania się
potrzeba
planowania
narodowego
dla osiągnięcia
lepszej integra-
cji działalności
przedsiębiorstw
i lepszej kon-
troli nad fluktu-
acjami ogólnej
działalności
gospodarczej.

                                           
18 Wytłumaczenie cyklu jaki reakcji przedsiębiorstw na zmiany poziomu zysków.
19 Zmiana instytucjonalna z kolei powoduje, że „ każda generacja ekonomistów będzie znajdo-

wała powód do przerobienia teorii cyklów koniunkturalnych”, por. Mitchell W.C. 1913, s. 583.
Zdanie to należy rozpatrywać w kontekście tego, że Mitchell bardzo szczegółowo analizował
wpływ uwarunkowań instytucjonalno-kulturowych na powstawanie danej teorii ekonomicznej.
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J. R. Common
s (1862-1945).
„Distribution of
Wealth”.
Założyciel
szkoły
Wisconsin

Krytyka ładu
gospodarki
lezeferystycznej,
sprzeciw wobec
stosowania
wyłącznie podej-
ścia ortodoksyj-
nego i jego
założeń.20 Neo-
klasyczna teoria
nie uwzględnia
tego, że transak-
cje zachodzą na
rynkach, na
których jest
obecny zwyczaj,
nawyk i wszyst-
kie socjologiczne
i psychologiczne
czynniki.21

Reforma so-
cjalna, dydak-
tyka dyplomo-
wa, ekonomika
pracy.22 Społe-
czeństwo i
gospodarka
podlegają
ewolucji i
zmianom.
Rodzaje trans-
akcji: przetar-
gowe przeno-
szą własność
majątku na
drodze dobro-
wolnej zgody
między równy-
mi z punktu
widzenia prawa
(R. J. Common
s 1934, s. 68).

Nowoczesna
gospodarka
przemysłowa
wymaga inter-
wencji państwa.
Jeżeli ma
funkcjonować
ona należycie i
jeżeli celem jest
osiągnięcie
sprawiedliwości
społecznej.

Brał udział w
prawodawstwie
socjalnym.
Jego ustawo-
dawstwo zmie-
niło strukturę
gospodarki
amerykańskiej.
Intelektualne
źródło ruchu w
kierunku pań-
stwa dobrobytu
(K. Boulding 
1957, s. 7).
Projekt ustawy
o służbie cywil-
nej. Regulacja
usług komunal-
nych, ustawy o
bezpieczeń-
stwie pracy,
wynagrodzeniu
pracowników,
pracy dzieci,
min. płacy
kobiet, zasiłki
dla bezrobot-
nych.

                                           
20 Hedonistycznych podmiotów gospodarczych i konkurencyjnych rynków.
21 „Transakcje stały się miejscem spotkań ekonomii, fizyki, psychologii, etyki, prawa i polityki,

por. J. R. Commons 1924, s. 5.
22 Opracowywał projekt prowadził dyskusje z ludźmi ze strefy gospodarczej, których by ten

przepis dotyczył, dzięki temu uzyskiwał poparcie i po uchwaleniem podróżował, aby rozsze-
rzyć takie podejście na inne stany. Stosował on również metody marketingowe.
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J. A. Hobson
(1858-1940)

Krytyka lesefery-
zmu: a) Nie
zapewnia pełne-
go zatrudnienia
(podkonsumpcja
lub nadmiar
oszczędności). b)
Niesprawiedliwy
podział dochodu,
oparty na sile
przetargowej i c)
Rynek nie jest
dobrym mierni-
kiem kosztów
społecznych ani
wytworzonych
użyteczności.

Produkcja jest
przedsięwzię-
ciem społecz-
nym, czyli
kooperatyw-
nym, dlatego
trzeba obliczać
ludzkie koszty,
które różnią się
od kosztów,
wyrażających
się w cenach i
ludzką uży-
teczność.

Eliminacja
leseferystycz-
nego podejścia
rządu i nasta-
wionego na
zysk charakteru
nowoczesnej
gospodarki.
Hasło kontroli
społecznej.

Odegrał ważną
rolę w kształto-
waniu angiel-
skiej polityki
gospodarczej,
jego idee
zdominowały
intelektualnie
Partię Pracy.
(hasło kontroli
społecznej nad
przemysłem i
hasło polityki
pełnego za-
trudnienia).

Opracowanie własne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, s. 476-517.

Silna krytyka podejścia neoklasycznego, dotycząca między innymi zbyt
wielkiego formalizmu zaowocowała zmianą stanowiska tej ortodoksyjnej myśli
(N. Reuter 1996, s. 62). Nie rezygnując z własnych założeń zdecydowała się
uwzględnić niektóre z postulatów i koncepcji starego instytucjonalizmu.
W rezultacie w latach 70. powstała nowa szkoła: Nowa Instytucjonalna Eko-
nomia (zwana czasami Ekonomią Kosztów Transakcyjnych)23. Spowodo-
wała ona renesans instytucji w ekonomii (M.Held, H. G. Nutzinger 1999, s. 7).

Jej główni twórcy i ich poglądy zostaną przedstawieni w poniższej tabelce:

                                           
23  Więcej n ten temat można znaleźć R. N. Longlois 1989; M. Erlei 1999.
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Twórca
Krytyka

klasycyzmu/
neoklasycy-

zmu

Własne
propozycje

Wniosek dla
teoretycznej
i praktycznej

polityki
gospodarczej

Wpływ na
przyszłych

ekonomistów,
przyszłą polity-
kę gospodarczą

J. Schumpeter 
(1883-1950).
„Teoria roz-
woju gospo-
darczego”
(1960)

Nieuwzględ-
nianie czynni-
ków nieeko-
nomicznych w
teorii wzrostu
gospodarcze-
go

Rozróżnienie
procesu
wynalazczego
i procesu
innowacji.
Źródło wzro-
stu tkwi w
innowacji i
sprzyjającym
środowisku
instytucjonal-
nym.

Konieczność
uwzględniania
czynników nie-
ekonomiczne,
których należy
szukać w struktu-
rze instytucjonal-
nej społeczeń-
stwa (szczególna
rola przedsię-
biorcy) Wspiera-
nie innowacyjno-
ści.

Wpłynął swoją
teorią na
R. Nelsona, 
S. Wintera,
N. Rosenberga i
L. E. Birdzella, 
I. M. Kirznera, 
H.Leibensteina ,
M.Cassona 

C. E. Ayres
(1891-1972)
„The Theory of
Economic
Progress”

Przywiązanie
do równowagi
powoduje, że
teoria nie
podlega
ewolucji a
więc jest
bezwarto-
ściowa.

Propozycja
ewolucyjnej
konstrukcji
dynamicznej.
Dychotomia
pomiędzy
zajęciami
technologicz-
nymi (wspo-
magają
„proces
życia”) a
działalnością
ceremonialną
(działania,
które utrud-
niają osią-
gnięcie pełnej
produkcji).

Konieczność
eliminacji prze-
szkód rozwoju
przez państwo.

Jego kontynuato-
rem jest M. Tool 
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G. Myrdal
(1898-1987)
„The Political
Element in the
Development
of Economic
Theory” (1930)

Krytykował
rolę sądów
wartościują-
cych w teorii,
zakres i
metodologię
teorii oraz
nachylenia
leseferystycz-
ne.

Nie da się
oddzielić
całkowicie
normatywu od
pozytywu,
ekonomiści
powinni być
zaintereso-
wani kwe-
stiami polityki.
Pytania
powinny
poprzedzać
fakty. Do
analizy trzeba
posługiwać
się naukami
społecznymi
(zwłaszcza
psychologią i
socjologią).

Teoria polityki
gospodarczej nie
powinna się
koncentrować na
problematyce
krótkiego okresu
(alokacja zaso-
bów, fluktuacja
zasobów gospo-
darczej), ale
długiego (wzrost i
rozwój gospo-
darczy). Ko-
nieczność pla-
nowania w skali
narodowej i
międzynarodowej

Wpływ na kon-
cepcje długo-
okresowego
wzrostu gospo-
darczego.

J. K. Galbraith 
(ur. 1908).
„Społeczeń-
stwo dobrobyt”
(1973)

Nie zgadza
się z tym, że
monopol i
oligopol są
jedynymi
odchyleniami
od pewnej
normalnej
struktury
rynkowej, lecz
uważa, że są
one istotą
gospodarki

W miejsce
konkurencji
jako mecha-
nizmu regula-
cyjnego
gospodarki
stawia on „siłę
przeważają-
cą”, która jest
samorodnym
czynnikiem
regulacyjnym:
siła powstają-
ca w jednym
punkcie
gospodarki
rodzi siłę
przeciwważą-
cą.

Postulował
większą troskę o
dobra publiczne
niż o dobra
prywatne. Po-
trzeba planowa-
nia (obejmie ona
również kierowa-
nie preferencjami
konsumentów).
Konieczność
zaprowadzenia
porządku w
gospodarce
(minimum ryzyka
i niepewności),
która jest zwią-
zana z rozwojem
technologii
wielkich przed-
siębiorstw.

Doradca polity-
ków partii demo-
kratów na szcze-
blach stanowych
i ogólnokrajo-
wym, ambasado-
rem w Indiach i
profesorem
ekonomii na
uniwersytecie
Harwarda i
prezesem Ame-
rykańskiego
Stowarzyszenia
Ekonomicznego

Opracowanie własne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, ss. 542-583.24

Równolegle powstało podobne zainteresowanie instytucjami na polu so-
cjologicznym, które zaowocowało rozwojem ekonomii socjologicznej w kierun-
ku instytucjonalnym. Ostatnio mówi się o ich coraz bliższym zespoleniu wyni-

                                           
24 Można porównać z W. Stankiewicz 1998.
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kającym właśnie z licznych podobieństw instytucjonalizmu do socjologii
ekonomicznej.25 Instytucjonalizm to bez wątpienia kierunek mający silny
wpływ na dzisiejszą ekonomię. Staje się on inspiracją dla wielu nowych publi-
kacji. Zarówno socjologia ekonomiczna, tudzież nowa instytucjonalna ekono-
mia,26 choć nie należą do głównego nurtu ekonomii dają się przecież coraz
wyraźniej zauważyć w publikacjach naukowych (N. J.Smelser, R. Swedberg
1994; O. Velthuis 1999). Także na gruncie polskim można zauważyć to zjawi-
sko o czym świadczy min. ostatnio wydane książki W. Morawskiego (1998;
2001) lub w zakresie ekonomii instytucjonalnej praca pod red. E. Okoń-
horodyńskiej 1996.

Oba te kierunki łączyło zainteresowanie instytucjami i ich rolą w społe-
czeństwie, kategorią kosztów transakcyjnych, odwrót od liberalizmu (w por.
z nurtem ortodoksyjnym ekonomii).

Szczególnie istotne było pojęcie instytucji:
Samo pojęcie „instytucja” nie jest czymś zupełnie nowym. Instytucje

oznaczają system ról społecznych i norm, które regulują sposób postępowania
według zorganizowanego wzorca (lub: ważne zjawisko społeczne czyli większy
element struktury społecznej i jakiś zespół norm prawnych albo obyczajowych
dotyczących organizacji jakiejś dziedziny prawnej lub zakład o charakterze
publicznym działający w jakiejś dziedzinie) (Kopaliński, ss. 337n). W duchu
Veblena definiuje się je jako wykształcone i uznane przez większość społe-
czeństwa tradycje myślenia, normy i zwyczaje (T. Veblen 1919) lub według
W. Hamiltona (1932, s. 84-89) jako trwały i przeważający sposób myślenia

                                           
25 Socjologia ekonomiczna zajmuje się najważniejszymi instytucjami, procesami i obszarami

życia społecznego, które mają istotne znaczenie dla zachowań ekonomicznych, a więc zaj-
muje się takimi formami instytucjonalnymi jak: władze państwowe, banki, systemy dzierżawy
gruntów, prawo spadkowe, kontrakty (E. Okoń-Horodyńska 1996, ss. 14nn.). Podejście so-
cjologii ekonomicznej do zjawisk gospodarczych różni się zarówno od podejścia stricto so-
cjologicznego jak i ściśle ekonomicznego łącząc niejako ich wzajemne osiągnięcia. Przede
wszystkim socjologia ekonomiczna zwraca uwagę na niepełność podejścia analizy ekono-
micznej, która przypisuje wybory jednostce określanej mianem homo oeconomicus, akcen-
tując bardziej jej wymiar homo sociologicus (por. S. Pejovič 1995). Gospodarka i gospodaro-
wanie są traktowane przez socjologię ekonomiczną jako proces społeczny. Wskazuje min.
na to, ze pomijanie tego aspektu bardzo silnie wpływa na skrzywienie obrazu rzeczywistości
ekonomicznej, por. L. Gilejko 1994, s. 7. Przedmiotem zainteresowania socjologii ekono-
micznej są: relacje między społeczeństwem a gospodarką w skali makro; stosunki przemy-
słowe; społeczne uwarunkowania zachowań aktorów w warunkach zmiany strukturalnej;
psychospołeczne uwarunkowania zachowań aktorów (mentalność ekonomiczna); socjologia
rynku (szczególnie rynku pracy) (W. Morawski 2001, s. 31).

26 Ich ciekawe porównanie można przeczytać u O. Velthuis 1999, ss. 629-649. Analizuje on
wzajemne relacje socjologii ekonomicznej i starego i nowego instytucjonalizmu od początku
pojawienia się tych dziedzin nauk do obecnych czasów a więc od zupełnego rozdziału tych
dziedzin zapoczątkowanego przez Parsona (komplementarny charakter instytucjonalistów
i socjologii ekonomicznej do głównego nurtu ekonomii tj. ekonomii neoklasycznej, do postu-
latów o zastąpieniu głównego podejścia w ekonomii podejściem opartym na postulatach
ekonomii instytucjonalnej i socjologii ekonomicznej.
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lub działania, który jest ucieleśniony w tradycjach danej grupy ludzi lub ich
zwyczajach.

Zwróćmy uwagę jednak, że instytucje wpływające na proces gospodar-
czy (przede wszystkim zgodnie ze starym instytucjonalizmem) dotyczą różnych
sfer życia: społecznych i kulturowych. Najczęściej mówi się o instytucjach
społecznych jako regulujących życie społeczne. Celowe jest zatem scharakte-
ryzowanie tychże instytucji.

Instytucja społeczna w węższym znaczeniu jest to zorganizowany
i utrwalony zespół działań ludzkich, zakładający istnienie zasady naczelnej
(celu instytucji), personelu, norm, środków materialnych, funkcji i rzeczywistej
działalności, nakierowany na zaspokojenie określonych potrzeb. W szerszym
znaczeniu jest to względnie trwały układ społecznie ustanowionych sposobów
i reguł zachowania, usankcjonowanych przez normy społeczne. Inaczej mó-
wiąc: społeczna instytucja to pewna regularność w społecznym zachowaniu,
na którą wyrażają zgodę wszyscy członkowie społeczeństwa. Określa ona
zachowanie ludzkie w specyficznych, powtarzających się sytuacjach, zarządza
sama sobą, lub jest zarządzana przez jakiś zewnętrzny autorytet. Ta teoria
instytucji społecznej bazuje na teorii gier, gdzie w grze tzw. „Supergame”
poszczególna gra jest wciąż na nowo powtarzana.27

W ujęciu socjologicznym wyróżnia się następujące instytucje:
• Ekonomiczne – określające sposoby produkcji, wymiany i podziału dóbr

materialnych oraz usług, a także regulacje rynku pracy;
• Kulturalne – określające ludzkie działania związane z utrzymywaniem

i rozwijaniem dziedzictwa kulturowego grupy;
• Obrzędowe – regulujące stosunki międzyludzkie w takich sytuacjach jak

np. różnego rodzaju uroczystości (śluby, pogrzeby), zebrania, czy audien-
cje;

• Polityczne – określające sposoby zdobywania, użycia i podziału władzy
wewnątrz grupy.

• Religijne – określające stosunek ludzi do przedmiotów, sił, osób uznawa-
nych za święte, przynależące do świata transcendentnego, w tym także
zachowania rytualne (K. Olechnicki, P. Załęcki 1998, s. 98).

Instytucje tworzą struktury, w ramach których istoty ludzkie wchodzą
w interakcje. Relacje w które wchodzą instytucje są kooperacyjne i współ-
zawodniczące. Instytucje ograniczają możliwości ludzkiego wyboru, dlate-
go błędnie jest zakładać absolutną wolność wyboru, która jest przecież ograni-
czona przez konflikt zachodzący pomiędzy możliwościami a preferencjami.
W efekcie instytucje stają się filtrem pomiędzy jednostką a kapitałem, oraz
pomiędzy wynikiem a dystrybucją dochodu. Instytucje podobnie jak standar-
dowe warunki ograniczania, na których ekonomia opiera swoje analizy defi-

                                           
27 Tak więc ilustrując to przykładem, możemy powiedzieć, że nie jest ważne to, że firma odnosi

sukces teraz, gdyż nie wystarczy wyjaśnienie teraz. Całkowite wyjaśnienie nie mówi tylko o
tym, dlaczego ta struktura jest efektywna obecnie, lecz dlaczego była efektywna w ciągu jej
ewolucyjnej historii, co oznacza specyfikację procesu, za pomocą którego struktury zostały
wybrane, por. A. Schotter 1981, s. 18.
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niują asortyment wyborów dostępnych ekonomicznym operatorom. Wprowa-
dza się tu zatem rozróżnienie między działaniem indywidualnym a działaniem
podyktowanym tradycją czy zwyczajem (E. Okoń-Horodyńska 1996, s. 14nn).

Często zdarza się mylić nam instytucje z organizacjami, a przecież in-
stytucje różnią się od organizacji. Instytucje to reguły gry, a organizacje
to grupy jednostek związanych razem wspólną obiektywną funkcją. Ekono-
miczne organizacje to firmy, związki zawodowe, kooperacje, natomiast poli-
tyczne organizacje, to partie polityczne i ciała ustawodawcze. Często dla
pewnych rodzajów instytucji jest nawet regułą, że posiadają one własne zmate-
rializowane organizacje o charakterze podmiotowym. Organizacje z biegiem
czasu wykształcają własne instytucje, lecz nie przestają w dalszym ciągu
ulegać wpływom instytucji wobec nich zewnętrznych, tworząc coraz bardziej
złożoną sieć powiązań organizacyjnych i interakcji instytucjonalnych. Możliwe
też jest działanie odwrotne: sformalizowane instytucje tworzą swoje organiza-
cje (E. Okoń-Horodyńska 1996, ss. 92n).

Podczas gdy pojęcie instytucji było kontynuacją myśli wcześniejszych in-
stytucjonalistów to kategoria kosztów transakcyjnych jest bez wątpienia inno-
wacją i podstawą nowego instytucjonalizmu. Teoria kosztów transakcyjnych
pozwalała wytłumaczyć wiele zjawisk, które do tej pory były interpretowane
jako następstwo ułomności rynku, czy zbytniej ingerencji państwa.

Tłumaczyła ona fakt istnienia instytucji, oraz rolę państwa: obniżanie
kosztów transakcyjnych szczególnie poprzez dobrą specyfikację reguł gry.
Odróżniała pojęcie instytucji i organizacji. Te ostatnie powstają na skutek
istnienia kosztów transakcyjnych i chęci obniżenia ich. Szczególne miejsce
odgrywa tu państwo i instytucje niewiększościowe, których istnienie jest zwią-
zane z wysokimi kosztami transakcyjnymi (por. G. Majone 2001, s. 59). Istota
tego rozumowania została zawarta dużo wcześniej w artykule R. Coase „The
Nature of the Firm” (1937), w którym zauważył, że rynkowe koszty transakcji
są zbyt wysokie dla transakcji między przedsiębiorstwami, i dlatego właśnie
powstają coraz większe przedsiębiorstwa. Wzajemne te zależności ilustruje
rysunek.
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Źródło: opracowanie własne

Efekt negatyw-
ny (-): podwyż-
szenie kosztów
transakcyjnych

Efekt pozytyw-
ny (+): obniże-
nie kosztów
transakcyjncyh

(-)(+)

Obecność kosztów transakcyjnych
powoduje konieczność powstania

instytucji (w efekcie często i
organizacji)

Popyt
Podaż

Część podaży,
która nie może
znaleźć popytu

Efekt kosztów transakcyjnych
– koszty bezpieczeństwa
transakcji, reklamy, zebrania
informacji (w teorii neoklasycz-
nej: efekt monopoli)

Im wyższe koszty
transakcyjne tym
potrzeba stworzenie
efektywnej (posia-
dającej możliwość
wywierani nacisku)
instytucji i organizacji
jest wyższa

Istniejące reguły

Reguły
 formalne

wpływ długo-
okr., pośredni

Rząd i organi-
zacja niewięk-
szościowe (np.
BC)Reguły

nieformalne,
powstają gdy
reguły for-
malne nie są
określone w
sposób
wystarczający

wpływ krótko-
okr. bezpośr
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Więcej na temat reguł formalnych i nieformalnych pisał D. C. North (1997,
s. 7). Możemy to przedstawić w sposób następujący:

Reguły formalne

Reguły nieformalne (rozwiązują problemy
wymiany, które nie są wystarczająco dobrze
rozwiązywane przez reguły formalne, pozwalają
one człowiekowi nie myśleć w każdym etapie
działania w procesie wymiany): Rutyna, zwy-
czaje, tradycja, kultura - są to nieformalne
ograniczenia

Polityczne
(sądowe)
reguły28

Ekonomicz-
ne reguły,
które defi-
niują prawa
własności.

Kontrak-
ty29

Konwen-
cje30

Normy
zachowa-
nia

Samowyzwalające się
kody zachowania31

Analizując podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej trzeba się
najpierw zdecydować o którą ze szkół instytucjonalizmu będziemy się opierać
w naszych rozważaniach. Bez wątpienia bardziej znaną szkołą ekonomii in-
stytucjonalnej jest Nowy Instytucjonalizm zwany czasem neoinstytucjonali-
zmem lub też „analizą poszukiwania renty” (ang. Rent seeking analysis). Wy-
raża się to między innymi przez to, że możemy znaleźć wiele publikacji na ten
temat.32 Nie oznacza to jednak, ze kontynuatorzy starego instytucjonalizmu
i quasi-instytucjonaliści oraz ich następcy nie próbują kontynuować myśli Ve-
blena. Jednak ich publikacje nie są aż tak liczne.

Najczęściej jednak mówiąc dzisiaj o instytucjonalizmie podkreśla się ce-
chy jednego i drugiego podejścia nie przyporządkowując konkretnej szkole:
staremu lub nowemu instytucjonalizmowi. Można te cechy przedstawić
w sposób następujący (przeważa tutaj myślenie tradycyjnego instytucjonali-
zmu):
• Poglądy na racjonalność jednostek: psychologia indywidualistyczna jest

nieprawidłowa, ludzie przyswajają gusta poprzez kulturę.
• Poglądy polityczne: opowiadają się za rozszerzeniem interwencji państwa;.
• Teoria produkcji: przedsiębiorstwa stosują reguły zdrowego rozsądku

w określaniu cen; skupienie uwagi na instytucjonalnych ograniczeniach
w określaniu cen.

                                           
28 Definiują one hierarchię polityki, podstawową decyzyjną strukturę, charakterystykę sprawo-

wania kontroli nad agendami.
29 Zawierają prowizje specyficzne dla poszczególnych uzgodnień.
30 W rozwiązaniu problemu koordynacji chcą uczestniczyć wszystkie strony (samoumocowane).
31 Kody zachowania nie koniecznie zawierają zachowania maksymalizujące bogactwo.
32 Główne czasopisma: „Journal of Economic Issues”, niektórzy reprezentanci: M. Tool,

J. Adams, W. Peterson, W. Samuels i główne uczelnie dyplomowe, przywiązujące szczegól-
ną wagę do ich poglądów: Colorado University, University of Nebrask i Michigan State
University.
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• Teoria podziału. Podział określony przez instytucje i system prawny; rynek
nie ma wielkiego znaczenia.

• Poglądy makroekonomiczne. Odrzucają modele neoklasyczne; znaczące
modele muszą posiadać więcej instytucjonalnych elementów w swojej
strukturze. Na ogół popierają politykę Keynesowską (H. Landreth,
D. C. Colander 1998, ss. 554).

Od strony metodologicznej podejście instytucjonalne scharakteryzował
teoretyk ekonomii M. Blaug (1994, ss. 744nn.), który opisując istotę instytucjo-
nalizmu, wskazuje na trzy zasadnicze cechy natury metodologicznej.
• nieukontentowanie wysokim poziomem abstrakcji w teorii neoklasycznej

a zwłaszcza statycznym klimatem ortodoksyjnej teorii cen,
• potrzeba zintegrowania ekonomii z innymi naukami społecznymi, czyli coś

co można by nazwać „wiarą w korzyści związane z podejściem interdyscy-
plinarnym”,

• niezadowolenie z dorywczego i niemetodycznego empiryzmu klasyków
i neoklasyków, wyrażające się w dążeniach do prowadzenia szczegóło-
wych badań ilościowych oraz krytyczną socjologią kultury.

Zatem mimo, że w literaturze często nie precyzuje się, który instytucjona-
lizm ma się na myśli, warto takie rozróżnienie mieć na uwadze. Mówiąc już
o podejściach powiedzieliśmy przecież jak różne podejścia do ekonomi repre-
zentują te nurty. Z tych to przyczyn poniżej prezentuje porównanie starego
i nowego instytucjonalizmu:

Stary (Tradycyjny)
 Instytucjonalizm

Nowy Instytucjonalizm, Nowa Instytu-
cjonalna Ekonomia (NIE: New Instiutionl
Economics), częścią jej tradycji badaw-
czej jest Ekonomia Kosztów Transak-

cyjnych
Podstawy Podkreśla w swoich

rozważaniach koniecz-
ność kontynuowania
transformacji struktural-
nej systemów ekono-
micznych niż ich równo-
wagą, optymalizację i
statystykę.

Podstawą rozważań jest czynnik ludzki
(tzn., że jednostka jej indywidualna posta-
wa, preferencje potrzeby są przyjmowane
jako dane)
Obszary zainteresowań: prawa własności,
nowy porządek, historia ekonomiczna,
wzrost ekonomiczny, ekonomia prawa, i
teoria gier

Najważniejsze
hasła

Tradycje jako fasada
działania

Kontrakty (kontraktowanie), koszty trans-
akcyjne i instytucja oraz organizacja33 jako
skutek istnienia tych kosztów34

                                           
33 traktuje problem organizacji gospodarczej jako problem kontraktowania czyli zarządzania

stosunkami kontraktowymi por. O. E. Williamson 1998, s. 80.
34 są one niejako odpowiedzią na pytanie: „dlaczego zostały stworzone instytucje ekonomicz-

ne”, por. M. Baldassari, L. Paganetto, E. S. Phelps 1998, ss. 3-8.
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Ojcowie Hamilton, Veblen35 Stary instytucjonalizm + Neoklasycyzm

Przedstawi-
ciele i konty-
nuatorzy

Mitchell36, Commons,
C.E Ayres, A. Gruchy,
W. Peterson, M.R. Tool 
(1993),

O. E. Willamson 1998, D. C. North 
(1981; 1997), S. Pejovič (1995), Olson,
Hayek, Sugden, Mirowski, Demsetz,
Polsner, Schotter.

Pojmowanie
instytucji

Ustanowione wzorce
współzależnych zacho-
wań.

Ograniczają koncepcję instytucji do niektó-
rych organizacji takich jak firma, agendy
rządowe czy związki zawodowe, inni
jeszcze biorą pod uwagę wartości, nor-
my, zasady i rutynę, które kierują ludzkimi
zachowaniami

Parametry Traktuje wszystkie
parametry jak o endo-
geniczne (wewnętrzne)

Kieruje się przypuszczeniem egzogenicz-
nym (zewnętrznym) charakterze doświad-
czeń, parametrów i technologii

Ontologia Organiczna Atomistyczna
Metodologia Metodologia opiera się

na instytucjach jako
elementach dających
obraz całościowy

Metodologia opiera się na indywiduali-
stycznych podstawach

Procesy Procesy są postrzegane
na podstawie inspiracji
biologicznych, zgodnie z
podejściem ewolucyj-
nym37

Nawiązując do swoich neoklasycznych
korzeni przetwarza koncepcję równowagi
mechanistycznego przebiegu procesów

Porównanie przedstawia tabela: opracowanie własne na podstawie: E. Okoń-
Horodyńska (red.) 1996.; O. E. Williamson 1998, s. 80; M. R. Tool 1993,
M. Rutherford 1996.

Z powyższego porównania i wcześniej wspomnianych uwag można
wnioskować, ze jeżeli chodzi o praktyczną politykę gospodarczą, tudzież de-
skryptywne podejście do polityki gospodarczej jak też analizę opisową zjawisk
(bez silenia się na uniwersalizm) starzy instytucjonaliści mają nam wiele do
powiedzenia. Ich zainteresowanie historią, ewolucją, naukami społecznymi

                                           
35 Źródła tego podejścia tkwią w literaturze przede wszystkim amerykańskiej. Tam przede

wszystkim rozwinął się instytucjonalizm i doświadczyła tego właśnie amerykańska gospodar-
ka, owocując głębokimi przemianami. Nowa sytuacja wymagała innego podejścia, niż panu-
jąca ekonomia ortodoksyjna.

36 Instytucjonalizm Mitchella przybrał formę gromadzenia danych statystycznych w przekona-
niu, ze z biegiem czasu mogą się one stać podstawą wyjaśniających rzeczywistość hipotez.
Był założycielem Krajowego Biura Badań Ekonomicznych (National Bureau of Economic Re-
search) i głównym orędownikiem koncepcji, którą nieprzychylni określili mianem „pomiaru
bez teorii”.

37 Naukowym paradygmatem inspiracji dla starego instytucjonalizmu jest biologia, a także
podkreśla się tu rolę zmian zmiany technologicznych, por. E. Okoń-Horodyńska 1996,
ss. 14nn.
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interdyscyplinarnością, stanowi cenny wkład do dalszych badań. Ich liczne
idee jako ze zostały wplecione do rozważań i teorii neoinstytucjonalistów −
teoretyków powodują, że możemy je także zastosować w teoriach polityki
gospodarczej. Jest to o tyle ważne, że podejście instytucjonalne do polityki
gospodarczej wywiera wpływ na najważniejsze teorie opisujące sposób
dochodzenia do celu polityki gospodarczej jakim np. jest wzrost gospodarczy.
Wpływ rodzaju podejścia na teorię oraz na praktykę działania jest widoczny
w dotychczasowych teoriach. Możemy więc postawić takie pytanie: „Czym
różni się jednak podejście instytucjonalne od dotychczasowych w tej dziedzi-
nie?”

Dotychczasowe teorie wzrostu gospodarczego można podzielić na trzy
grupy. Nowa ekonomia instytucjonalna jest najbardziej zbliżona do trzeciego
podejścia: nowej neoklasycznej teorii wzrostu. Stary instytucjonalizm byłby
zapewne między nurtem nowej neoklasycznej teorii wzrostu a Keynesowskim
podejściem, nie chodziłoby przy tym o metodę działania ale o podejście: zało-
żenie interwencjonizmu państwa jako niezbędnego dla kreowania wzrostu.

Aby zatem lepiej zobaczyć innowacyjność instytucjonalnej teorii wzrostu
i zrozumieć jej ścisły związek z założeniami neoklasycyzmu dokonane zostało
następujące zestawienie.

Podejście
keynesowskie

Klasyczna
teoria czynni-

kowa
Nowa teoria wzrostu

Czynnikami wzrostu jest cały: input: K − kapitał, L − praca
i (Z – ziemia), aby jednak przejść na wyższy poziom
funkcji produkcji potrzebny jest A – postęp technicznyCzynniki

wzrostu

Zwiększenie
konsumpcji

Postęp jest
egzogeniczny

Postęp jest endogeniczny wynika z
systemu: rozwoju nauki, kapitału
ludzkiego

Rola
państwa
w osią-
ganiu
wzrostu

Państwo od-
grywa aktywną
rolę prowadząc
aktywną polity-
kę gospodarczą
zmierzającą do
zwiększenia
wydatków

Państwo nie
odgrywa żadnej
roli w zwiększa-
niu wzrostu
gospodarczego

Państwo odgrywa rolę min. przez
zwiększanie wydatków na B&R,
dbanie o efektywność systemu edu-
kacji, motywację

Problemy Wzrost tak
realizowany ma
charakter
krótkookreso-
wy, potem
wszystko wraca
do dawnego
stanu.

Postęp sam nie
przychodzi,
konieczna jest
aktywna działal-
ność państwa w
przechodzeniu
na wyższą krzy-
wą.

Zakres działania państwa i jego
efektywność w każdym kraju może
być inna potrzebne nam jest badanie
tych różnic. Pojawia się tu możliwość
dla podejścia instytucjonalnego:
badanie instytucji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. J. Barro 1997; Altmann 1995.
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Wzrost gospodarczy w ekonomii instytucjonalnej zakłada również po-
dobnie jak nowa teoria wzrostu i Keynesizm aktywną politykę gospodarczą
państwa, ale w zdecydowanie większej (bardziej różnorodnej) działalności.
Warto sobie zdać sprawę z tego, że przy tak różnorodnych czynnikach wzrostu
jakie przedstawimy poniżej, państwo wpływając na wzrost poprzez te czynniki
wpływa zarówno na inne cele polityki gospodarczej jak i narzędzia, a także na
uwarunkowania. Właśnie instytucjonalne podejście podkreśla rolę kształto-
wania tych uwarunkowań, które z kolei wpływają na obniżenie kosztów
transakcyjnych (np. funkcjonujące reguły) a poprzez nie na wzrost gospodar-
czy. Podkreśla się szczególnie rolę organizacji i koordynacji, motywacji, kon-
troli i efektywnego działania, które również oddziałują na wzrost gospodarczy.

Podobieństwo do nowej teorii wzrostu widać też w tym, że postęp doko-
nuje się w sposób endogeniczny. Jest on wynikiem ewolucji systemu38 i za-
chodzących w nim zmian instytucjonalnych pojawiających się na skutek za-
chodzenia pewnych innowacji.

Tak więc mówiąc o instytucjonalnym podejściu do wzrostu gospodarcze-
go nie mówimy o zwartej, koherentnej teorii, ale o czynnikach, które wpływają
na wzrost gospodarczy pozytywnie lub negatywnie. Możemy co najwyżej po-
dzielić te czynniki pod względem pewnych kategorii: ogólnych, społecznych,
politycznych i ekonomicznych.

Uwarunko-
wania Czynniki instytucjonalne wpływające na rozwój

Ogólne39

• Przewaga określonych idei i poglądów wyznawanych w danym
społeczeństwie oraz jego kultura.

• Dotychczasowa historia ukształtowana ma swój wpływ pośredni,
długookresowe wpływy sekularne.

W perspektywicznych badaniach historii instytucjonalne czynniki
ideowe i kulturowe mają poważny, choć niejednoznaczny wpływ na
możliwości długookresowego rozwoju gospodarki danego kraju.40

Społeczne

• Historycznie rozwinięte i względnie trwałe cechy systemu spo-
łecznego

• Psychologiczne cechy żyjących w nim ludzi.
Rolę kluczową posiadają: kultura narodowa, światopogląd; mental-
ność; etyczne wzorce zachowań, dominujące w danym społeczeń-

                                           
38 Szerzej na ten temat: T. Kowalik 2000, M. Mazur 1991, s. 329.
39 Przykładem takiego czynnika może być np. system gospodarczy. Również takim systemem

jest kapitalizm, cechujący się trzema najważniejszymi charakterystykami: (1) prywatny sys-
tem własności, zwłaszcza kapitałów; (2) system wymiany, zapewniający wolną konkurencję;
(3) dążenie do maksymalizacji zysku oparte na cenowych sygnałach rynkowych.Są to cechy
kapitalizmu jako systemu ekonomicznego. Nieekonomiści dodają cechy natury politycznej,
społecznej, kulturowej, moralnej, por. W. Morawski 2001, s. 31.

40 Dla tego problemu kluczowe znaczenie mają rozważania nad fenomenem długookresowego
trendu rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej (od schyłku XIII/XIV wieków) oraz szyb-
kiego awansu tzw. Krajów nowouprzemysłowionych (Japonia XIX/XX w., Korea Płd., Tajwan,
Hong Kong, Singapur po II Wojnie Światowej) por. E. Okoń-Horodyńska (red.) 1996, s. 86.
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stwie.
Poprzez działanie tych cech (stanowiące podstawy instytucjonalne
życia społecznego i gospodarczego) w długim okresie lepiej się
rozwijają kraje, w których kultura narodowa, mentalność, etyka
społeczna proponuje w codziennym życiu cechę pracowitości. Istotna
jest też rola konsultacji i konsensusu między jednostkami oraz rola
konkurencji.41

Polityczne • Jakość konstytucji i stawionego prawa, określających mechani-
zmy wyłaniania i legitymizacji władzy, normy rządzenia;

• Sposoby współdziałania społeczeństwa i władzy;
• Kultura polityczna;
• Niepisane prawa i obyczaje.
Mimo, że ważna jest tu stabilność systemu politycznego, to niepo-
żądany jest zastój. Ważna jest przy tym kontrola tempa zmian oraz
utrzymywanie jej przewidywalności dla podmiotów.

Ekonomiczne  W kwestii organizacji:
• twarde „reguły gry”, selekcja działalności: efektywna / nieefek-

tywna;
• Wyraźne zdefiniowanie praw własności;
• System funkcji i reguł społecznych handlu;
• Sprawny system finansowo-bankowy i instrumentów pochod-

nych, ważna jest zarówno pewność jak i płynność obrotów go-
spodarczych;

• Właściwe metody zarządzania ryzykiem i systemem ubezpie-
czeń;

• Akceptowany i nieuciążliwy system podatkowy; przejrzysta prze-
widywalność reguł i zasad współdziałania sfery państwa i bizne-
su;

• Zróżnicowana i policentryczna struktura gospodarcza, sprzyjają-
ca znacznemu zakresowi niezależnych swobód gospodarczych

• Podstawowe grupy instytucji gospodarczych, które sprzyjają
długookresowemu rozwojowi w warunkach kapitalistycznego
systemu rynkowego.

Tabela opracowana na podstawie: E. Okoń-Horodyńska (red.) 1996, s. 90.,
A. Israel 1989

Na podstawie tego co powiedzieliśmy na temat instytucjonalnego podej-
ścia do polityki gospodarczej można przystąpić do wyciagnięcia wniosków
końcowych. Z uwagi na odmienną specyfikę praktycznej i teoretycznej polityki
gospodarczej poniżej prezentowane wnioski są podzielone na dwie grupy.

Najpierw zostaną omówione zadania polityki gospodarczej jako nauki.
Wydaje się, że można je następująco scharakteryzować:

                                                                                                                   
41 „systemy społeczne odbiegają negatywnie od przedstawionego wzorca w perspektywie

historycznej nie odniosły poważniejszych i długotrwałych sukcesów w rozwoju gospodar-
czym” por. H. McRae 1996, ss. 15-42.
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• Poznawanie czynników instytucjonalnych, działających w danej gospo-
darce narodowej, analiza ich funkcjonowania w kategoriach kosztów trans-
akcyjnych. Interesuje nas więc rodzaj powstałej instytucji (pozytywna42

czy negatywna), która mówi też nam o pewnym trendzie, zachodzącym
w społeczeństwie, instytucja może bowiem wyrażać albo potrzeby społe-
czeństwa, albo jedynie rządzących. Instytucja może zatem wspomagać po-
litykę gospodarczą, lub też jej przeszkadzać. W perspektywie długookre-
sowej to właśnie historia dokonuje selekcji instytucji, tak że przetrwają tylko
najbardziej skuteczne (J. K. Galbraith 1991, ss. 296-313). Instytucje są
mogą też być wynikiem konieczności, nad którą wola jednego pokolenia
nie ma władzy (w tym sensie pełnią też funkcję otoczenia)
(G. Le Bon 1999, s. 74). Trzeba je zatem dobrze poznać, aby dobrze wyko-
rzystać ich mocne strony, a słabych unikać.43 Jedną z najbardziej użytecz-
nych cech instytucji jest to, że mogą dawać sankcję prawną zwyczajom, już
przyjętym przez praktykę społeczną (G. Le Bon 1999, s. 74).

• Badanie relacji miedzy instytucjami. Trzeba poznać wzajemne oddziały-
wanie instytucji na siebie, przyczyny tych wpływów oraz ich skalę. Jest to
o tyle ważne, ze oddziaływanie na jedną instytucję może wyzwolić poprzez
nią oddziaływanie na inną instytucję (pozytywne lub negatywne).44

• Zwrócenie uwagi na istniejące reguły formalne i nieformalne, relacje
miedzy nimi ich wpływ na proces gospodarowania.

• Podkreślenie aspektu kulturowego. Poznanie kultury pozwala na dopa-
sowanie formalnych reguł do nawyków kulturowych i cech kulturowych
w poszczególnych społeczeństwach. Badanie specyfiki własnej kultury
i wpływu kultury na rozwój przedsiębiorczości.45 Można skorzystać z zarzą-
dzania kulturą w przedsiębiorstwie.

• Obserwacja pewnych zasadniczych procesów, które zachodzą w państwie
lub w gospodarce międzynarodowej (np. globalizacja, e-Europa, ekologia
itd.). Odkrycie zasadniczych przemian obecnie wyrażanych między innymi
w następujących publikacjach: F. Fukuyama (1996; 1997a; 1997b; 2000),
P. F. Drucker (1999). Coraz częściej dochodzi tu do głosu idea rewolucji
jaką przechodzi nasze społeczeństwo, mówi się też o społeczeństwie po-
kapitalistycznym czy też końcu historii. Wzrost pojmowany jako proces
skumulowanych przemian rodzi zainteresowanie właśnie tymi zmianami
(N. Rosenberg, L. E. Birdzel 1994, ss. 5-12). Ma to wpływ na instytucje, ist-
niejące w państwie, gdyż zmieniają się wtedy nieraz podstawowe zadania
polityki gospodarczej. Dla polityki gospodarczej jest ważne, że powstaje
wzajemny wpływ instytucji, istniejących w państwie na gospodarkę i od-
wrotnie.

                                           
42 Np. skorelowane z rozwojem państw czy też nie skorelowane.
43 Tak jak w nauce o przedsiębiorstwie.
44 Mechanizm ten można określać jako łańcuchowy, wydaje się, że podobną sytuację mieliśmy

w przypadku np. Wielkiego Kryzysu
45 Np. kwestia procentu u Tomasza z Akwinu.
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• Badanie historii upodobań, obyczajów, przyzwyczajeń, tradycji, instynktów,
podświadomych motywów postępowania ludzi (M. Baldassari ,L. Paganet-
to, E. S Phelps 1998, s. 4). Zgodnie z tym, co mówił G. Myrdal (1968; s. x),
aby zrozumieć rozwój gospodarczy, „trzeba studiować historię i politykę,
teorię i ideologię, struktury i poziomy gospodarki, rozwarstwienie społecz-
ne, rolnictwo i przemysł, zmiany demograficzne, zdrowotność i oświatę itd.
– ale nie oddzielnie od siebie, ale w ich wzajemnym uzależnieniu”.

Wpływ instytucjonalnego podejścia na praktyczną politykę gospodar-
czą:
• Należy zauważyć, że w praktycznej polityce gospodarczej instytucjonaliści

utożsamiani są z żądaniem zwiększonej „kontroli społecznej nad działal-
nością gospodarczą”;46 innymi słowy postawy sprzyjającej interwencjoni-
zmowi państwa (M. Blaug 1994, ss. 744-746), ważną funkcją jest koncen-
tracja na budowaniu społeczeństwa a nie tylko na podnoszeniu efektywno-
ści ekonomicznej w sposób tradycyjny. Rolą rządu powinno kierowanie go-
spodarką narodowa, zarządzanie nią, a nie występowanie jako jeden z za-
wodników (J. Kaja,Y. Xinli 2000, ss. 17-23).

• Jeżeli chodzi o wpływ długookresowy na otoczenie, rolą rządu powinno
być promowanie instytucji, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i spo-
łecznemu państwa, a więc:
- Rozwój kultury narodowej, opierając się na jej mocnych stronach;
- Popieranie autorytetem państwa i własnym przykładem ideologii,

sprzyjających rozwojowi (np. religii, wzorców zachowania etycznego);
- Popieranie instytucji pozarządowych, organizacji społecznych, wspie-

rających rozwój państwa, promujące pozytywne etosy i działania.
• Istotny jest również wpływ długookresowy na nieformalne struktury

(za pomocą bardziej konkurencyjnych reguł gry – bardziej obniżających
koszty transakcyjne). Wpływ na nie musi dokonywać się w kierunku, któ-
ry wspiera rozwój, zwiększa efektywność oraz prowadzi do szybkiego za-
warcia kontraktu. Wiąże się to z dopasowaniem formalnych struktur
do norm, aby nie były sprzeczne z istniejącymi normami, tradycjami; usta-
laniem reguł formalnych obniżających koszty transakcyjne, a więc elimina-
cją lub modyfikacją reguł sprzecznych z istniejącymi nieformalnymi struktu-
rami. Trzeba dążyć do tego, aby promulgowane prawa były spójne, ściśle
przestrzegane i działające na korzyść rozwoju społeczno-ekonomicznego,
gwarantujące prawa własności i swobodny rozwój jednostek, sprzyjający
dobru ogółu.

• Wpływ na realizacje celów i na ustalenie celów szczegółowych (pośred-
nich) zwłaszcza jeżeli chodzi o realizację wzrostu (rozwoju gospodarczego)
poprzez zwrócenie uwagi na instytucjonalne uwarunkowania wzrostu go-
spodarczego i dążenie do obniżania kosztów transakcyjnych.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na zbudowanie efektywnego systemu
edukacyjnego (M. Held, H.G. Nutzinger 1999, s. 7; J. Jickeli 1999, s. 87),

                                           
46 Np. książka J.M. Clarca z 1926 roku.
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a więc ważna jest nie tylko tradycyjna oświata ale też motywacja
do uczenia się wszędzie, a zwłaszcza na miejscu pracy (learning-by-
doing). Należy też zwrócić uwagę na odpowiedni wzrost wydatków na B&R.

Jak widać z powyższego zestawienia celem artykułu było dotarcie
do konkretnych wniosków dla praktycznej i teoretycznej polityki gospodarczej
płynących z instytucjonalnego podejścia. Prowadziła do tego droga poprzez
przedstawienie genezy instytucjonalizmu oraz jego możliwego zastosowania
do polityki gospodarczej w ramach różnych podejść.

Wezwaniem dla kolejnych prac byłoby zwrócenie uwagi na inne szkoły
heterodoksyjne i przyjrzenie się wnioskom dla polityki gospodarczej, jakie
mogłyby z nich płynąć.
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Dariusz Jagiełło

POLSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W ŚWIETLE MODELU NISKANENA

1. Wstęp

W codziennym życiu każdy z nas się spotyka się z przejawami biurokra-
tycznej organizacji działalności. Rzadko kiedy towarzyszą temu pozytywne
wrażenia. Słowo to już samo w sobie wzbudza nieprzychylne skojarzenia.
Szczególnym, i jakże ważnym jednocześnie, przykładem biurokratycznej orga-
nizacji jest działalność produkcyjna, a w zasadzie usługowa organów władzy
państwowej, ogólnie nazywanych administracją publiczną. W tym opracowaniu
określenie to będzie się odnosiło do jednostek, których działalność podlega
centralnej ustawie budżetowej.

W przypadku Polski powszechne są zdania o nieefektywności i marno-
trawstwie w tych jednostkach, odziedziczone w wielkim stopniu po systemie
gospodarki socjalistycznej. Biurokracja rządowa, mimo formalnych zmian,
wydaje się, zwłaszcza w swej warstwie mentalnej i schematach postępowania
oraz myślenia, niekiedy nietknięta przez burzliwe zmiany gospodarczego
i politycznego życia w nowym systemie. Podobne opinie panują w odniesieniu
do rozmiarów polskiego aparatu biurokratycznego i stopnia biurokratyzacji
zwłaszcza w odniesieniu do życia gospodarczego. „Administracja państwowa
jest rozdęta, zarówno jeśli chodzi o jej skomplikowanie strukturalne, jak i liczbę
zatrudnionych urzędników. Rozbudowanie struktury jest cechą stałą, widoczną
w całym okresie, i ani jedna z dotychczasowych reform nic istotnego tu nie
zmieniła na lepsze.”1 Kwestia poziomu podaży dóbr publicznych jest niebaga-
telna, zwłaszcza w obliczu obecnych problemów budżetowych naszego kraju.
Analiza efektywności całego systemu administracji publicznej będzie się więc
de facto odnosiła do oceny poziomu redystrybucji budżetowej w kontekście
preferencji społeczeństwa.

Narzędzi do naukowej oceny zagadnienia efektywności struktur biuro-
kratycznych dostarcza model Niskanena. Ma on na celu, w oparciu o charakte-
rystyczne cechy systemu biurokratycznego i relacje struktur biurokratycznych
z otoczeniem, opisanie sposobu postępowania urzędników. Choć został on
opracowany pod koniec lat 60. i opublikowany w 1971 r.2, jego główne założe-
nia przetrwały krytyczną autoanalizę w połowie lat 90., a zaprezentowany
w nim sposób myślenia wywarł znaczący wpływ na reformy przeprowadzane
przez Ronalda Raegana i Margharet Thatcher. Należy zaznaczyć, że jakkol-

                                           
1 J. Beksiak, Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90., Warszawa 2000, s. 11.
2 W. Niskanen, Bureaucracy and Representartive Government, Aldine - Atherton, bmw 1996.
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wiek ocena poziomu redystrybucji budżetowej nie jest głównym zastosowa-
niem i celem sformułowania modelu, to stwarza on taką możliwość, co w od-
niesieniu do Stanów Zjednoczonych wykorzystał także sam Niskanen.

Wspomniana wcześniej efektywność ma kontekście biurokratycznej po-
daży dóbr dwa aspekty:
• efektywność dystrybucyjna (allocative efficiency), dla której punktem odnie-

sienia jest poziom produkcji maksymalizujący nadwyżkę konsumenta netto
w skali całego społeczeństwa,

• efektywność kosztową (X-efficiency), próbującą znaleźć odpowiedź
na pytanie, czy dany poziom produkcji został wykonany przy możliwie naj-
niższych kosztach.3

W ujęciu Niskanena efektywność odnosi się do perspektywy kosztowej, nato-
miast poziom podaży usług struktur biurokratycznych jest oceniany jako opty-
malny lub nieoptymalny.

Dla celów tego opracowania przyjęta została definicja biurokracji zapro-
ponowana przez Niskanena.4 Za biurokratyczne uznaje on wszystkie organiza-
cje spełniające równocześnie oba poniższe warunki:
• ani właściciele, ani pracownicy takiej organizacji nie są w stanie wykorzy-

stać różnicy między jej przychodami i kosztami jako dochodów osobistych,
• zasadnicza część przychodów takiej organizacji pochodzi z innych źródeł

niż sprzedaż „na sztuki”.
Jest to bardzo szeroka definicja, obejmująca dość znaczną kategorię

struktur organizacyjnych, wykraczających poza intuicyjne i powszechne poj-
mowanie struktur biurokratycznych. Taki jej kształt wynika z behawioralnego
charakteru całej teorii. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest zawężenie
definicji, całkowicie wykluczające sprzedaż „na sztuki”.5 Jakkolwiek w przypad-
ku administracji rządowej odbiega ono od rzeczywistości, to na potrzeby anali-
zy w tej pracy przyjęte będzie założenie, że przychody biur polskiej administra-
cji rządowej nie pochodzą ze sprzedaży swoich usług dokonywanej w tej for-
mie.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że biura administracji rządowej świad-
czą usługi o charakterze dóbr publicznych, tzn., że korzystanie z określonego
dobra, w przeciwieństwie do dóbr prywatnych, nie ogranicza ilości tego dobra
dostępnej do wykorzystania przez innych konsumentów.

W dalszej części zostanie zaprezentowany model Niskanena oraz jego
zastosowanie w odniesieniu do przypadku polskiego.

                                           
3 Patrz np. C. V. Brown, P. M. Jackson, Public Sector Economics, Basil Blackwell, bmw 1990,

s. 195.
4 W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, The Lock Institute, bmw 1996, s. 15.
5 Należy zaznaczyć, że Niskanen wypracował metodologię analizy zachowań organizacji

dokonujących sprzedaży również w tej formie.
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2. Model Niskanena

2.1. Biurokratyczna podaż usług

W teorii Niskanena wyżej zdefiniowane organizacje biurokratyczne
otrzymują w regularnych okresach (najczęściej co rok) od organizacji je finan-
sujących (w naszym przypadku od parlamentu) określony budżet przeznaczo-
ny na podaż świadczonych przez nie usług na ustalonym poziomie. W przy-
padku administracji rządowej oznacza to finansowanie z podatków obywateli
nie mających bezpośredniego wpływu na poziom podaży, którą finansują.

Zauważyć należy, że określona w ten sposób „transakcja” najczęściej nie
określa bezpośrednio podaży usług publicznych jakich od biura oczekuje orga-
nizacja sponsorująca. Jest to związane z ogromnymi trudnościami, o ile to
w ogóle możliwe, ilościowego określenia podaży takich dóbr jak bezpieczeń-
stwo, stan zdrowia społeczeństwo, sprawiedliwość rozstrzygania sporów przez
sądy, itp. De facto przedmiotem negocjacji jest podaż „działań”, które mają
wpływać na podaż usług świadczonych przez biura, abstrahując od efektywno-
ści ich wykorzystania i produktywności „działań” biurokratów. Tak więc w rze-
czywistości budżet jest przyznawany na utrzymanie określonej ilości pracowni-
ków, sądów, szpitali, szkół, jednostek policji, wyposażenia armii, itp.

Pamiętając o powyższym zastrzeżeniu, powróćmy jednak do pierwotne-
go stwierdzenia i określmy funkcję budżetową (budget – output function),
określającą maksymalny budżet jaki organizacja sponsorująca jest gotowa
przyznać w zamian za określoną podaż usług biura. Ponieważ decydujący
ostatecznie o przydziale budżetu parlament składa się z polityków, reprezen-
tujących we własnym interesie, preferencje społeczeństwa,6 funkcja ta bazuje
na korzyściach osiąganych przez społeczeństwo z określonego poziomu po-
daży usług publicznych. Ma ona postać:

B = aQ – bQ2,

Gdzie: Q – poziom podaży usług biura,
B − maksymalny budżet jaki organizacja sponsorująca jest gotowa przyznać
w zamian za określoną podaż usług biura.

Pochodna tej funkcji oznaczająca krańcową korzyść z określonego po-
ziom usług publicznych, wyznaczając popyt na te usługi. Ma ona postać:

V = a – 2bQ,

Gdzie: V − krańcowa korzyść z określonego poziom usług publicznych.

                                           
6 Podstawowym założeniem jest oparcie się o preferencje medianowego wyborcy. Uzasadnie-

nie tego założenia znajduje się np. w: C.V. Brown, P.M. Jackson, op. cit., ss. 110-112. Pre-
cyzyjniejszy opis motywacji polityków w odniesieniu do problemu decyzji o przyznaniu bu-
dżetu na działalność biura zostanie opisany w dalszym ciągu pracy.



Dariusz Jagiełło: Polska administracja publiczna... 147

Liniowa postać funkcji popytu jest uproszczeniem. Wynika jednak
z praktycznych trudności w oszacowaniu faktycznego kształtu tej krzywej.

W swej działalności biuro ponosi koszty, określone przez Niskanena,
przy założeniu, że biuro dokonuje zakupu czynników produkcji na konkuren-
cyjnym rynku (bez wykorzystywania pozycji monopsonistycznej), następującą
funkcją:

TC = cQ + dQ2

Gdzie: TC – minimalny koszt niezbędny do zapewnienia podaży na poziomie Q.

Analogicznie koszty krańcowe są opisane funkcją:

C = c + 2dQ.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że funkcja kosztów minimalnych jest
nieznana organizacji sponsorującej. Może ona, co prawda, próbować wyciągać
wnioski co do jej kształtu na podstawie porównań z innymi organizacjami.
Nie zawsze jednak takie porównanie jest możliwe lub usprawiedliwione. Samo
biuro nie zawsze zna swoją funkcję kosztów minimalnych. Niemniej jednak
wyraźna i znacząca w procesie dalszych negocjacji co do wielkości budżetu
biura, jest asymetria informacji kosztowej. W dodatku biuro nie jest w żadnym
razie zainteresowane w ujawnieniu tych informacji. Utrudnia to w znacznym
stopniu, lub nawet uniemożliwia, ocenę efektywności ponoszonych przez biuro
kosztów.

Niechęć biura w ujawnianiu poziomu kosztów minimalnych wynika z od-
rębnej motywacji, zakładanej przez Niskanena. W jego ujęciu własne funkcje
użyteczności biurokratów nie są zbieżne z szeroko rozumianym „dobrem spo-
łecznym”, chociaż wielu z nich tak twierdzi i sumiennie wykonuje powierzone
im zadania. Według obserwacji Niskanena funkcje użyteczności biurokratów
zależne są w decydującej części od takich wielkości jak pozycja biura, jego siła
przetargowa i prestiż, wielkość produkcji, pensja. Wszystkie te wielkości są,
w modelu Niskanena z 1971 r., dodatnimi monotonicznymi funkcjami całkowi-
tego budżetu biura. Biurokraci będą więc dążyć do maksymalizacji całkowitego
budżetu biura, w którym pracują. Ograniczeniem tego dążenia jest maksymal-
na wielkość budżetu jaki jest w stanie przyznać biuru organizacja sponsorują-
ca.7 Dokonując jednak rewizji swojego modelu w połowie lat 90. Niskanen
zmienił to założenie i doszedł do wniosku, że biurokraci dążą do maksymaliza-
cji swojego budżetu uznaniowego (discretionary budget), tzn. różnicy między
całkowitym budżetem biura a minimalnym poziomem kosztów przy danej po-
daży.8 Miało to znaczący wpływ na ocenę efektywności wykorzystania przy-
znanego budżetu przez biuro. W pierwotnym modelu Niskanen zakładał,

                                           
7 Dokładniejsza dyskusja problemu użyteczności biurokratów i jej maksymalizacji znajduje się

w: W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, op. cit., s. 36-42.
8 Ibidem, s. 273-275.
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że przy niskim popycie biuro efektywnie wykorzystuje czynniki produkcji,
tzn. całkowity budżet jest równy minimalnym kosztom produkcji. Przy wysokim
poziomie popytu na usługi biura może ono otrzymać budżet przewyższający
koszty minimalne, co oznacza nieefektywne wykorzystanie przyznanych środ-
ków. Różnica pomiędzy przyznanym budżetem a poziomem kosztów minimal-
nych tworzyła uznaniowy budżet biurokratów, który mógł zostać wykorzystany
na wewnętrzne potrzeby biura (w tym pojedynczych urzędników), lub w intere-
sie członków organizacji sponsorującej, które nie koniecznie muszą być zbież-
ne z interesem całej organizacji. Efektem rewizji założenia co do motywacji
biurokratów jest wniosek, że niezależnie od poziomu popytu na swoje usługi
biuro przedstawia propozycje budżetowe, które zawsze przewyższają poziom
kosztów minimalnych, co jest możliwe dzięki braku informacji u organizacji
sponsorującej o faktycznym poziomie kosztów biura. W dalszym ciągu zostaną
przedstawione obliczenia potwierdzające, że w odniesieniu do polskiej admini-
stracji rządowej założenia pierwotnego modelu Niskanena są bliskie rzeczywi-
stości.9

Mając tak określone funkcje budżetu, kosztów oraz zdefiniowane pod-
stawowe motywacje kierujące zachowaniem biurokratów, do konstrukcji mo-
delu potrzebne jest jeszcze założenie, że organizacja sponsorująca gotowa
jest zatwierdzić tylko taką propozycję budżetu biura, dla której całkowite koszty
nie przekroczą całkowitego budżetu biura.

B ≥ TC.

Jest to założenie uzasadnienie w odniesieniu do większości pojedynczych biur.
W przypadku jednak całego systemu administracji rządowej, dopuszczone jest
istnienie deficytu budżetowego. W modelu oznaczałoby to powiększenie lewej
strony nierówności o stałą równą maksymalnemu dopuszczalnemu deficytowi
budżetowemu w ujęciu kwotowym.10

Biuro dążące do maksymalizacji budżetu za optymalny poziom podaży

swoich usług uzna Q =
b
a
2

. Produkcja przy maksymalnej wielkości budżetu,

jaką zaaprobuje organizacja sponsorująca wynosi Q = 
db
bc
−

2
. O tym, jaką

wielkość produkcji zaproponuje organizacji sponsorującej biuro zależeć będzie
od popytu na usługi danego biura.11 Przy wysokim poziomie popytu biuro
będzie forsowało wielkość podaży swoich usług na poziomie maksymalizują-
cym całkowity budżet. Przy niższym popycie biuro wysunie propozycję, którą
                                           
9 Może to nasuwać wniosek, że realia, mentalność urzędników i mechanizmy ich postępowa-

nia w dziesięć lat po zmianie systemu są podobne do tych, na podstawie których Niskanen
budował swój model – właściwych dla administracji amerykańskiej w końcu lat 60.

10 Uwaga ta jest wnioskiem autora. Nie będzie ona jednak miała znaczenia z punktu widzenia
zastosowania całego modelu do oceny poziomu podaży dóbr publicznych z wykorzystaniem
metodologii zaproponowanej przez Niskanena.

11 Patrz przypis 6.
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uważa za maksymalną, na zaakceptowanie której może liczyć. Graniczną
wielkością popytu, która decyduje o wyborze jednego z powyższych wariantów
jest ta przy której wielkość podaży jest identyczna przy zastosowaniu obydwu
formuł:

a = 
db
ca

+
− .

Podsumowując optymalna wielkość podaży, z punktu widzenia biura,
to:










−
≥

−
<

+
−

=

db
bcadla

b
a

db
bcadla

db
ca

Q
2

2

2

Oznacza to, że biuro będzie dążyło do maksymalnego dostępnego budżetu,
a przy dostatecznie wysokim popycie przejmie całkowicie nadwyżkę konsu-
menta po koszcie wyższym niż minimalny potrzebny do wytworzenia produkcji
maksymalizującej budżet, generując olbrzymią nadwyżkę producenta.

2.2. Popyt na usługi administracji rządowej

Aby opisać zachowanie polityków zgłaszających bezpośredni popyt
na usługi administracji rządowej i decydujących o wielkości budżetu biura
niezbędne jest poczynienie szeregu założeń:
• rząd finansuje podaż wyłącznie dóbr publicznych (w rozumieniu przytoczo-

nej wcześniej definicji),
• rząd dostarcza dóbr dla społeczeństwa składającego się z trzech grup,

z których każda zgłasza inny popyt na nie (Vi),
• każda z trzech grup ma równą liczbę reprezentantów w parlamencie,
• podaż wszystkich dóbr jest finansowana z podatków, a każda z grup ma

stały udział w płaconych podatkach (ti),
• propozycje budżetowe każdego biura muszą być zaaprobowane co naj-

mniej zwykłą większością przez parlament,
• propozycje budżetowe są opiniowane przez specjalistyczne komisje

(review committees) dla każdego biura oddzielnie, które następnie przed-
stawiają je do akceptacji przez parlament,

• komisje opiniujące są zdominowane przez przedstawicieli grup o najwyż-
szym popycie na każdy rodzaj usługi,

• komisje przedstawiają parlamentowi propozycje maksymalizujące nadwyż-
kę netto medianowego wyborcy na obszarze, który reprezentują (w połą-
czeniu z poprzednim założeniem: medianowego wyborcy grupy o najwyż-
szym popycie na daną usługę), przy ograniczeniu, że muszą one zyskać
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aprobatę parlamentu.12

W dalszym ciągu funkcje popytu poszczególnych grup będą przedsta-
wione jako: Vi = ai – 2biQ. Przy czym obrazują one preferencje społeczne tak,
jak odbierają je parlamentarni reprezentanci odpowiednich grup, co nie ko-
niecznie musi być spójne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z powyższymi danymi komisje opiniujące rekomenduję parla-
mentowi wielkość budżetu (i podaży) maksymalizujące nadwyżkę konsumenta
netto dla grupy o najwyższym popycie na daną usługę, przy ograniczeniu,
że propozycja musi zyskać aprobatę parlamentu. W zapisie symbolicznym
optymalna, z punktu widzenia komisji, wielkość podaży usług świadczonych
przez poszczególne biura, to mniejsze z dwóch rozwiązań:
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W efekcie, przy spełnieniu wszystkich powyższych założeń, parlament
akceptuje rozwiązanie, które maksymalizuje nadwyżkę grupy o najwyższym
popycie, przy obojętnym stosunku grupy o średnim popycie i kosztem grupy
o najniższym popycie.

2.3. Model optymalnej wielkości podaży dóbr publicznych

Jako tło do powyższych rozważań o charakterze pozytywnym, Niskanen
przytacza model optymalnej wysokości podaży dóbr publicznych, na tle które-
go można oceniać opisany powyżej rzeczywisty jej poziom.

Przy agregacji indywidualnych funkcji popytu należy pamiętać,
że w przypadku dóbr publicznych, odwrotnie niż przy dobrach prywatnych,
funkcję popytu należy interpretować jako cenę, jaką konsumenci są gotowi
zapłacić za określony poziom konsumpcji. Wobec powyższego dokonujemy
agregacji „pionowej” cen przy poszczególnych poziomach podaży.

W tych warunkach optymalny jest taki poziom podaży usług publicznych,
dla którego zagregowany popyt jest równy kosztom krańcowym wykonania tej
ilości usług. Podobnie dla każdej grupy, popyt przez nią zgłaszany jest równy
jej udziałowi w kosztach dostarczenia tej usługi (de facto w podatkach prze-
znaczonych na ten cel). W efekcie każda grupa płaci różną „cenę podatkową”,
a korzyści netto dla każdej grupy są sobie równe. Tylko takie rozwiązanie
zapewnia maksymalizację zagregowanej nadwyżki konsumenta w skali całego
społeczeństwa.

                                           
12 Ostatnie założenie nie koniecznie jest zbieżne z praktyka Polską. Jest ono prezentowane

w celu przedstawienia modelu w wersji Niskanena, przy czym odrębności te zostaną
uwzględnione przy zastosowaniu modelu dla sytuacji w Polsce.
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3. Zagregowany model podaży usług administracji rządowej
w kontekście polskim

Aby przetransformować model podaży dóbr publicznych do poziomu ca-
łej administracji rządowej kraju konieczne jest poczynienie szeregu kolejnych
założeń.

Po pierwsze przyjmijmy, że administracja rządowa dostarcza umowne
jednorodne koszyki dóbr publicznych.

Drugim założeniem w tej metodzie jest pozytywna zależność popytu
społeczeństwa na usługi administracji publicznej wyłącznie od dochodu. Jest to
słaby punkt modelu. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że popyt na takie usługi,
jak zasiłki dla bezrobotnych lub ochrona zdrowia był najwyższy wśród osób
o najwyższych dochodach. Niemniej jednak, w obliczu oczywistych trudności
z oszacowaniem popytu na usługi publiczne oraz jego determinantów, dochód
jest chyba jedyną, a przynajmniej technicznie najwygodniejszą kategorią,
pozwalającą na dokonanie analizy numerycznej. Przy czym należy podkreślić,
że z powodu braku niezbędnych danych empirycznych Niskanen zakłada,
oprócz dochodu jako jedynej determinanty poziomu popytu na usługi publicz-
ne, także jednakowe nachylenie funkcji popytu w stosunku do ceny podatkowej
ponoszonej przez wszystkie grupy społeczne, równe –1. Według Niskanena
dalsza analiza problemowa w nieznacznym stopniu jest wrażliwa na precyzyj-
niejsze szacunki parametrów tej funkcji.13

Następnie, bez popełnienia dużego błędu można przyjąć, że obowiązuje
podatek liniowy. Nie jest to co prawda formalnie prawdziwe założenie,
ale usprawiedliwia je bardzo nieliczny udział podatników, faktycznie płacących
podatki według wyższych niż podstawowa stawek podatkowych oraz dominu-
jące znaczenie podatków pośrednich.

Połączenie tych dwóch założeń prowadzi do wniosku, że płacone podatki
są proporcjonalne do popytu na usługi publiczne. Dysponując danymi o do-
chodach ludności i ich rozkładzie można więc określić poziom popytu ludności
na usługi administracji publicznej. W tym celu należy uszeregować jednostki
terytorialne kraju14 w kolejności rosnącego dochodu na osobę,15 a następnie

                                           
13 W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, op. cit., s. 170-171.
14 Ideałem byłoby operowanie danymi na poziomie poszczególnych okręgów wyborczych.

Jednak GUS prowadził badania o dochodach ludności w skali całego kraju dopiero od
1996 r. i to w podziale na nowe województwa. Na tym poziomie będą też przytoczone niżej
dane. Rezultatem agregacji danych na poziomie nowych województw jest znaczne zmniej-
szenie zróżnicowania terytorialnego dochodów.

15 Podobnie jak w przypadku podziału administracyjnego najlepiej sytuację obrazują dane
o dochodzie gospodarstw domowych brutto. Ze względu na dostępność zostaną jednak wy-
korzystane informacje o dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych. Ponieważ
istotne będzie rozkład dochodów a nie ich bezwzględna wysokość oraz podtrzymując zało-
żenie o proporcjonalnym charakterze podatków posłużenie się tymi danymi nie niesie ze so-
bą dużego ryzyka popełnienia błędu. W przypadku jednak poszerzenia analizy na lata, z któ-
rych GUS nie opracowywał potrzebnych statystyk obarczone z prawdopodobieństwem do-
puszczalnego błędu można próbować oszacować niezbędne proporcje w oparciu np. o dane
podatkowe lub informacje o wynagrodzeniach i emeryturach.
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podzielić je na trzy grupy mające równą liczbę reprezentantów w parlamencie16

i określić udział dochodu ludności (a tym samym podatków) reprezentowany
przez każdą z grup. Przedstawione w tabeli 1 obliczenia opierają się o nową
ordynację, według której odbyły się wybory we wrześniu 2001. Takie podejście
uzasadnia fakt, że politycy kierują się preferencjami wyborców w celu wygrania
przyszłych wyborów (a więc w 1998 r. powinni myśleć o wyborach w 2001,
mimo że nie był znany kształt nowej ordynacji – główne jednak jej zasady były
przewidywalne ze względu na konieczność dopasowania jej przepisów
do skutków reformy administracyjnej) oraz jedynie na tym poziomie dostępne
dane statystyczne.

Tab. 1. Dochody rozporządzalne ludności w 1998 r.

Dochód Miejsca w Sejmie17

Województwo
Ludność

(tys.) per capita
(zł)

ogółem
(mln zł)

ogółem
skumulo-

wany
(mln zł)

woje-
wództwo

skumu-
lowane

Świętokrzyskie 1326,3 434,71 576,56 576,56 16 16
Podkarpackie 2122,2 437,05 927,51 1504,06 26 42
Lubelskie 2239,5 440,69 986,93 2490,99 27 69
Warmińsko–
mazurskie

1463,5 457,18 669,08 3160,07 17 86

Podlaskie 1223,8 457,4 559,77 3719,84 15 101
Kujawsko–
pomorskie

2100,1 470,75 988,62 4708,46 25 126

Opolskie 1089,6 501,6 546,54 5255,00 13 139
Wielkopolskie I 1256,8 512,16 643,67 5898,67 15 154
udział
procentowy

33,16% 29,09%

Wielkopolskie II 2094,6 512,16 1072,783 1072,78 25 25
Małopolskie 3215,9 516,22 1660,112 2732,90 38 63
Lubuskie 1022,5 516,26 527,8759 3260,77 12 75
Zachodniopo-
morskie

1731,8 533,06 923,1533 4183,92 21 96

Dolnośląskie 2982,1 533,54 1591,07 5774,99 35 131
Pomorskie I 1849,4 536,63 992,4642 6767,46 22 153
udział
procentowy

33,35% 33,37%

Pomorskie II 336,3 536,63 180,448 180,45 4 4

                                           
16 Ze względu na, wynikający z przepisów ordynacji wyborczej, niemal identyczny rozkład

reprezentacji regionalnej w Sejmie i w Senacie, podział został dokonany w oparciu o liczbę
posłów (odpowiednio: 154 + 153 + 153 = 460). Reprezentanci województw na granicy grup
zostali rozdzieleni proporcjonalnie.

17 Według Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej z 12 kwietnia 2001, Dz.U. 46/2001 poz. 499.
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Łódzkie 2663,6 545,64 1453,367 1633,81 32 36
Śląskie 4882,4 570,14 2783,652 4417,47 57 93
Mazowieckie 5066,6 630,8 3196,011 7613,48 60 153
udział procen-
towy

33,49% 37,54% 460

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Roczników Statystycznych Województw
2000”, GUS, Warszawa 2000.

Obliczenia z tabeli 1 wykazują stosunkowo nieduże zróżnicowanie repre-
zentacji dochodu przez równe grupy poselskie. Odpowiednio 1/3 posłów
z województw o najniższym dochodzie (a więc także najniższym popycie na
usługi administracji rządowej) reprezentuje 29,09% dochodów ludności. Na-
stępne dwie grupy odpowiednio 33,37% i 37,54%. Analogiczna analiza wyka-
zuje małą zmienność tej struktury w czasie: odpowiednio 29,11%, 33,55%
i 37,34% dla 1999 r. oraz 29,22%, 33,19% i 37,59% dla 2000 r.18

Następnym zadaniem jest wybór odpowiedniego miernika wielkości po-
daży zagregowanego pakietu usług administracji publicznej, czyli de facto
budżetu państwa. Od tego wyboru zależy, do jakiej części sektora publicznego
będziemy adresować wnioski z analizy. Można zatem wybrać zarówno wyłącz-
nie budżet centralny jak i łącznie z budżetami jednostek samorządu terytorial-
nego. W dalszej kolejności w celu maksymalizacji trafności wniosków Niskanen
sugeruje wyłączenie z analizy części budżetów dotyczących przedsiębiorstw
państwowych (jako prowadzących, w większości, sprzedaż „na sztuki”)
oraz transferów socjalnych (w tym przypadku założenie o dodatniej zależności
popytu na usługi publiczne od dochodu jest zdecydowanie nieprawdziwe),
a w idealnej sytuacji uwzględnienie wyłącznie płatności za zakup towarów
i usług oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji państwowej.
W praktyce wybór tej wielkości jest dość arbitralny i w dużym stopniu zależny
od dostępności odpowiednich danych. W tej pracy dla uproszczenia przyjęta
będzie wielkość całkowitych wydatków budżetowych w oparciu o dane GUS19

(odpowiednio: 13,98 mld zł, 13,84 mld zł i 15,10 mld zł).
Następna trudność polega na ustaleniu funkcji kosztów minimalnych.

Po pierwsze koszt tak zdefiniowanego pakietu usług byłby kategorią całkowicie
statystyczną, po drugie w rzeczywistości nawet same biura nie są w stanie
określić minimalnych kosztów swojej działalności, a już na pewno nie leży to
w ich interesie. Dla uproszczenia zostanie przyjęta liniowa funkcja kosztów:

TC = cQ.
TC będzie oznaczało całkowite koszty podaży na poziomie Q; c natomiast to

                                           
18 „Spłaszczenie” struktury wynika częściowo z agregacji danych na poziomie województw.

Z drugiej strony nie potwierdza się teza o dramatycznej polaryzacji sytuacji społeczeństwa.
Dla porównania w USA w 1968 r. proporcje te wynosiły: 21,2%, 29,4% i 49,4% (zob. W. Ni-
skanen, Bureaucracy and Public Economics, The Lock Institute, bmw, 1996, s. 172-174).

19 Rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, s. LIII.
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umowna cena jednostkowego pakietu tych usług. Przy c = 20, budżet państwa
zostanie więc wyrażony jako suma jednostkowych umownych pakietów usług
publicznych po 20 mld zł każdy. Funkcja ta ma bardzo poważną wadę, gdyż
nie może być określona jako funkcja kosztów minimalnych, nie pozwala więc
na ocenę efektywności kosztowej administracji publicznej, co było jedną
z głównych funkcji bazowego modelu pojedynczego biura. Tak więc przed-
miotem oceny będzie tylko jej efektywność w sensie alokacyjnym, a więc i
ogólna wielkość. Wartość współczynnika c jest w zasadzie arbitralna. Jej wy-
bór determinuje pieniężną wycenę nadwyżki konsumenta. Tak więc ocena
efektywności pominie ten aspekt, jako zbyt zależny od czysto matematycznych
operacji, a skoncentruje się na analizie porównawczej z innymi przypadkami
przy tej samej wartości parametru. Tak więc dla 1998 r. budżet będzie wyrażo-
ny jako: 13,98 = 20 x 6,99.

Bazując na wcześniejszych rozważaniach oraz powyższych założeniach,
uprawnione jest stwierdzenie, że największa podaż jaka może liczy na apro-
batę większości parlamentarnej to taka, która przy próbie maksymalizacji
korzyści dla grupy o wysokim popycie, nie stawiałaby grupy średniej, czyli tej,
która decyduje o akceptacji wszelkich rozwiązań w systemie zwykłej większo-
ści, a sytuacji niekorzystnej, czyli w wyrażeniu symbolicznym

a2Q – b2Q2 = t2cQ.

Po podstawieniu danych możliwe jest wyznaczenie wartości współczynnika a2:

a2 = t2c + bQ = 0,334 x 20 + 0,5 x 6,99 = 10,17.

Wykorzystując założenie, że popyt na usługi publiczne jest proporcjonalny do
dochodu, możemy ustalić wartości pozostałych współczynników a:

a1 = a2 x 
2

1

t
t  = 10,17 x 

334,0
291,0

 = 8,86, oraz

a3 = a2 x 
2

3

t
t

 = 10,17 x 
334,0
375,0

 = 11,42.

W ten sposób uzyskaliśmy dane, pozwalające na określenie korzyści
społecznych z funkcjonowania administracji publicznej, w perspektywie nad-
wyżki konsumenta.
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Tab. 2. Nadwyżka konsumenta przy biurokratycznej podaży dóbr
publicznych20

a b t Q Nadwyżka podatki Nadwyżka netto

1 8,86 0,5 0,291 6,99 37,52468 40,66769 -3,14300
2 10,17 0,5 0,334 6,99 46,67700 46,67700 0
3 11,42 0,5 0,375 6,99 55,40363 52,40681 2,99682

suma 139,60530 139,75150 -0,14618

Źródło: Obliczenia własne.

Zgodnie z przewidywaniami modelu, w wyniku przyjęcia maksymalnego
zapewniającego akceptację parlamentarnej większości poziomu podaży dóbr
publicznych, grupa o najwyższym popycie znalazła się w najlepszej sytuacji,
kosztem grupy o najniższym popycie. Zaskakująca jest ujemna społeczna
nadwyżka konsumenta. Może ona sugerować, że całe społeczeństwo znalazło
się w sytuacji gorszej niż jakby administracja rządowa w ogóle nie istniała.
Z jednej strony może to być rezultatem istnienia deficytu budżetowego. Trzeba
jednak na ten wynik patrzeć szczególnie ostrożnie ze względu na jego dużą
wrażliwość na zmiany w wyborze kosztu jednostkowego c.

Teraz natomiast skupmy się na rozwiązaniu optymalnym. Otóż za takie
będziemy uważać taką podaż dóbr publicznych, która zapewni maksymalną
sumaryczną nadwyżkę konsumenta netto, czyli, zgodnie z zasadą Pareto,
niemożliwa będzie poprawa sytuacji jednej z grup, bez pogorszenia sytuacji
innych. Poziom taki zapewni zrównanie sumy korzyści krańcowych z ceną,
czyli z kosztem jednostkowym umownego pakietu usług publicznych (w kate-
goriach całkowitych – zmaksymalizuje nadwyżkę sumy korzyści nad całkowi-
tymi kosztami).

Tak więc optymalna będzie taka podaż dóbr publicznych, dla której:

(a1 – 2bQ) + (a2 – 2bQ) + (a3 – 2bQ) = c, czyli:
Q = (a1 + a2 + a3 – c)/ 3 = 3,49.

Zgodnie z modelem otrzymujemy wynik, świadczący o tym, że podaż dóbr
publicznych w Polsce jest dwukrotnie wyższa od poziomu maksymalizującego
społeczne korzyści. Model pomaga także określić „ceny podatkowe” dla sytu-
acji optymalnej podaży dóbr publicznych. Aby każda grupa znajdowała się
w równowadze, musi „zapłacić” tyle, ile wynosi jej krańcowa korzyść z danego
poziomu podaży usług publicznych. W zapisie symbolicznym:

tic = ai – 2bQ.

Stąd można wyznaczyć udział każdej z grup w płaconych podatkach, któ-
                                           
20 Z teoretycznego punktu widzenia liczby w tabeli wyrażają nadwyżkę konsumenta w miliar-

dach złotych. Należy jednak być ostrożnym przy takiej interpretacji ze względu na dużą
wrażliwość tych wielkości na arbitralny wybór wartości współczynnika kosztu jednostkowego.
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ry wynosi odpowiednio: 26,89%, 33,43% oraz 39,68%. Wyznaczona w ten
sposób skala jest podatkowa jest nieznacznie progresywna.21

Z tabeli 3 wynika, że optymalizując podaż dóbr publicznych z punkty widzenia
społecznej korzyści o połowę spada stopień redystrybucji budżetowej, przy tym
nadwyżka konsumenta spada tylko o 37% w kategorii brutto, natomiast nad-
wyżka netto jest nieporównywalnie większa. Przy tym także o połowę spada
obciążenie podatkowe gospodarstw, co jest niesłychanie istotne z punktu
widzenia wpływu, z jednej strony konsumpcji, a z drugiej strony oszczędności,
na tempo wzrostu gospodarczego. Znacznie poprawiła się także sytuacja
poszczególnych grup społecznych, co zaskakujące także grupy o najwyższym
popycie. Zaproponowana sytuacja może być też praktyczną realizacją zasady
sprawiedliwości społecznej, biorąc pod uwagę równe nadwyżki netto
we wszystkich grupach.

Tab. 3. Nadwyżka konsumenta przy optymalnej podaży dóbr publicznych
a b t Q Nadwyżka Podatki Nadwyżka netto

1 8,86 0,5 0,269 3,49 24,82814 18,74921 6,07894
2 10,17 0,5 0,334 3,49 29,39517 23,31623 6,07894
3 11,42 0,5 0,397 3,49 33,74977 27,67084 6,07894

suma 87,97308 69,73628 18,23681

Źródło: Obliczenia własne.

Podobne wnioski płyną z, przedstawionych w tabeli 4, analogicznych
obliczeń dla lat 1999 i 2000. Dodatkowo widać, że różnica w dobrobycie
„klientów” administracji publicznej, płynącego z przymusowego korzystania
z jej usług jest tym większa, im większy budżet państwa. Wynika to z podsta-
wowej wersji modelu pojedynczego biura, sugerującej, że organizacja biuro-
kratyczna dąży do poziomu produkcji dwukrotnie wyższego niż w sytuacji
optymalnej.

Tab. 4. Podaż dóbr publicznych i nadwyżka konsumenta netto (Nkn)
w sytuacji optymalnej i w rzeczywistości

Rok Q Nkn (Q) Qopt. Nkn (Qopt.) Różnica
1998 6,99 -0,14619 3,49 18,23681 18,38299
1999 6,92 -0,14337 3,45 17,88610 18,02947
2000 7,55 -0,17079 3,77 21,30617 21,47696

Źródło: Obliczenia własne

                                           
21 Jest to wniosek sprzeczny z wieloma współcześnie głoszonymi poglądami, wynikającymi

m.in. z teorii optymalnego opodatkowania.
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4. Podsumowanie

Główny wniosek płynący z powyższych rozważań, to zdecydowana nad-
podaż usług świadczonych przez biura polskiej administracji rządowej,
z punktu widzenia preferencji społeczeństwa. Należy przy tym pamiętać
o dwóch założeniach, które czynią te wnioski mniej kategorycznymi.
Po pierwsze interpretacja preferencji społecznych w modelu Niskanena oparta
jest na ich identyfikacji przez polityków, a w naszej, młodej jeszcze demokracji,
umiejętność ta może budzić wątpliwości. Drugie założenie dotyczy uzależnie-
nia popytu na usługi administracji publicznej wyłącznie od dochodów ludności.
Z braku danych ekonometrycznych na ten temat zatem, wnioski płynące z
powyższej analizy są zdecydowanie bardziej uzasadnione w odniesieniu
do usług, na które popyt faktycznie determinowany jest prze czynniki docho-
dowe.

Uogólniając zatem, właściwym kierunkiem polityki gospodarczej powinno
być zdecydowane ograniczanie redystrybucji budżetowej. Zdaniem niektórych
ekonomistów, w obecnej sytuacji Polski, jest to jednak niecelowe lub niemożli-
we, ponieważ albo powiększy zapóźnienie cywilizacyjne naszego kraju, al-
bo spowodowałoby gwałtowne reakcje społeczne.22 Mamy tu jednak do czy-
nienia z innego rodzaju kryteriami niż te, którymi kierował się w swoim modelu
Niskanen. Niezależnie jednak od innych racji należy zwrócić szczególną uwa-
gę na możliwości zmniejszenia kosztów administracji publicznej, dążenia do
eliminacji marnotrawstwa, które zgodnie z modelem jest „wmontowane” w
system biurokratycznej podaży dóbr przy wymogu większościowej akceptacji
parlamentu. Narzuca się też wniosek, że system ten jest za drogi dla naszego
społeczeństwa – nie tylko ze względu na marnotrawstwo, ale także przez
zmuszanie społeczeństwa do zakupu usług, których ono nie chce, a raczej je
nie stać.

Niewątpliwą zasługa Niskanena jest zwrócenie uwagi na tą problematy-
kę. Pozytywnym elementem jest wprowadzenie elementów kontroli wstępnej
przez apolityczną instytucję, jaką jest NIK w stosunku do propozycji budżeto-
wych niektórych biur.

Pomimo tak jednoznacznych wniosków płynących z analizy systemu ad-
ministracji publicznej jako całości, należy być świadomym wielu jej towarzy-
szących uproszczeń. Formułowanie jednak jednoznacznych i kategorycznych
wniosków musiałoby być oparte na badaniu sytuacji poszczególnych jej ele-
mentów, ministerstw, agencji i kancelarii z uwzględnieniem specyfiki każdego
z nich.

Bibliografia:

1. Beksiak J., Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90., War-
szawa 2000.

                                           
22 Patrz np. J. Czekaj, O podatkach? Po wydatkach!, „Gazeta Wyborcza”, 4 stycznia 2002,

s. 26.
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POŚREDNIA I BEZPOŚREDNIA PRYWATYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

1. Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samo-
finansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną oraz podle-
ga wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje oraz organi-
zują działalność we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa, zgodnie z przepi-
sami prawa i w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako:
• przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych,
• przedsiębiorstwa użyteczności publicznej − mają przede wszystkim na celu

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności.

Przedsiębiorstwa państwowe są tworzone przez:
• naczelne oraz centralne organy administracji państwowej,
• Narodowy Bank Polski i banki państwowe.

Organami przedsiębiorstwa państwowego są:
• ogólne zebranie pracowników (delegatów),
• rada pracownicza,
• dyrektor przedsiębiorstwa.

Podstawowym dokumentem jest statut przedsiębiorstwa − uchwalany
przez zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.1

Tab. 1. Przedsiębiorstwa państwowe według stanu prawno-
organizacyjnego oraz sekcji i działów EKD – stan na 31.12.1999
Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6

Przemysł: 77 13 412 66 48 142
• górnictwo i kopalnictwo 5 1 3 3 2 9
• działalność produkcyjna 72 12 408 61 46 120
• zaopatrywanie w energię elek- - - 1 2 - 12

                                           
1 Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991

roku, nr 18, poz. 80)
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tryczną, gaz i wodę
Budownictwo 29 11 126 18 8 77
Handel i naprawy 32 2 67 20 6 60
Transport, gospodarka magazynowa i
łączność 15 2 56 27 35 100

Legenda:
1 – w likwidacji
2 – w prywatyzacji bezpośredniej
3 – w upadłości

4 – w postępowaniu naprawczym
5 – pod zarządem
6 – bez zmian prawno-organizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 1990-1999 procesem przekształceń własnościowych objętych
było w sumie 6407 przedsiębiorstw (tj. 76% wszystkich istniejących w momen-
cie rozpoczynania przemian). Od 1993 r. liczba przedsiębiorstw poddawanych
przekształceniom systematycznie malała by w 1999 r. osiągnąć poziom
247 jednostek.

2. Metody prywatyzacji

Wyjaśnienie pojęcia prywatyzacja zawiera ustawa z 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Według zapisów
zawartych w ustawie prywatyzacja polega na:
• zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek po-

wstałych w wyniku komercjalizacji,
• rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi

majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku ko-
mercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:
- sprzedaż przedsiębiorstwa,
- wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
- oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.2

Obok wspomnianej ustawy przekształcenia prywatyzacyjne w Polsce re-
gulowane są dodatkowo przez następujące akty prawne:
• ustawę z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
• ustawę z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
• ustawę z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa,
• ustawę z 3 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych

przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa,

• ustawę z 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych

                                           
2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-

stwowych (Dz. U. z 1996 roku, nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami)
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i ich prywatyzacji.
W oparciu o wymienione akty prawne stosuje się trzy zasadnicze proce-

dury postępowania z przedsiębiorstwami państwowymi:
• komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego lub przekształcenie przed-

siębiorstwa w spółkę z udziałem wierzycieli w wyniku konwersji wierzytelno-
ści na udziały,

• prywatyzację bezpośrednią,
• likwidację przedsiębiorstwa ze względów ekonomicznych.

Likwidacja z art. 19 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych jest pro-
cedurą stosowaną w przypadku przedsiębiorstw o złej kondycji ekonomicznej.
Celem jej jest zakończenie bytu przedsiębiorstwa zarówno w sensie podmio-
towym – jako osoby prawnej, jak i przedmiotowym – jako zorganizowanej masy
majątkowej, po zaspokojeniu wierzycieli lub zabezpieczeniu ich wierzytelności.
Efektywność procesu likwidacji z art. 19 jest bardzo niska, a sam proces
kosztowny i długotrwały. Notuje się częste przypadki stawiania likwidowanych
przedsiębiorstw w stan upadłości. Do końca 1999 r. w stan likwidacji z mocy
ustawy o przedsiębiorstwach państwowych postawiono 1635 przedsiębiorstw
państwowych. Procesy likwidacyjne zakończono w 753 przedsiębiorstwach,
czyli w 46,1% objętych likwidacją.

Z roku na rok zmniejszała się liczba rozpoczynanych postępowań likwi-
dacyjnych, przy równoczesnym skróceniu czasu ich realizacji. Podstawowym
sposobem rozdysponowania mienia przedsiębiorstw zlikwidowanych z mocy
ustawy o przedsiębiorstwach państwowych była sprzedaż lub przekazanie go
wierzycielom w zamian za zobowiązania.3

                                           
3 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000, s. 23.
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Rys. 1. Likwidacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1999
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS.
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

przewiduje następujące możliwości prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(rysunek 2).

Rys. 2. Możliwości prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego zgodnie
z ustawą
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2.1. Prywatyzacja pośrednia

Prywatyzacja pośrednia poprzedzona jest komercjalizacją przedsiębior-
stwa państwowego, tj. przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego
w spółkę kapitałową. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta
wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębior-
stwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. W spółce
powstałej w wyniku komercjalizacji 100% akcji lub udziałów obejmuje Skarb
Państwa. Mimo zatem transformacji bytu prawnego przedsiębiorstwa nie zmie-
nia się jego faktyczny właściciel: pozostaje nim Skarb Państwa. Spółka będąca
następcą prawnym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa jest więc faktycznie
jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Akt komercjalizacji ma charakter cywilnoprawny. Dokonuje go Minister
Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego lub na wniosek dyrektora
i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego lub z własnej inicjatywy.
W tym ostatnim przypadku Minister zawiadamia o swoim zamiarze dyrektora,
radę pracowniczą oraz organ założycielski przedsiębiorstwa.

Podstawowym celem komercjalizacji jest prywatyzacja przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach (każdorazowo wymagana jest tu zgoda Rady
Ministrów) Minister może dokonać komercjalizacji przedsiębiorstwa państwo-
wego w innym celu niż prywatyzacja.4

Rys. 3. Przedsiębiorstwa skomercjalizowane w latach 1990 – 1999
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W wyniku przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki w la-
tach 1990 – 1999 powstało 1365 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
(733 w celu prywatyzacji indywidualnej, 120 w celu restrukturyzacji, 512 włą-

                                           
4 Por. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych (Dz. U. z 1996 roku, nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami).
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czono do Programu NFI) oraz 10 spółek z udziałem wierzycieli, którzy objęli
udziały w spółkach w zamian za wierzytelności. Spółki powstałe w celu re-
strukturyzacji tworzone są często na bazie dwóch lub więcej przedsiębiorstw
państwowych, stąd ich liczba nie pokrywa się z liczbą przekształconych przed-
siębiorstw.

Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych
to w przeważającej większości podmioty gospodarcze prowadzące działalność
produkcyjną (72,4%), w tym głównie wytwarzające artykuły spożywcze i napoje
(14,3%) oraz maszyny i urządzenia (10,3%).

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji indywidualnej i w celu re-
strukturyzacji zatrudniały w końcu 1999 r. łącznie 465,0 tys. osób, w tym pro-
wadzące działalność produkcyjną 171,3 tys. osób. Podmioty o liczbie pracują-
cych ponad 1000 osób stanowiły 21,5%.5

Drugi etap prywatyzacji pośredniej, w myśl przepisów ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, polega na zbyciu –
odpłatnie lub nieodpłatnie – przez Skarb Państwa należących do niego akcji
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji (rysunek 4).

Rys. 4. Drugi etap prywatyzacji pośredniej
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Źródło: A. Krauze, M.A. Karwowska, Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia, „Rzecz-
pospolita” nr 6/1997.

                                           
5 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000, s. 14.
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Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbywane podczas drugie-
go etapu prywatyzacji w następujący sposób:
• oferty ogłoszonej publicznie – procedura postępowania składa się z etapów

przedstawionych w tabeli 2;

Tab. 2. Zbywanie akcji w trybie oferty ogłoszonej publicznie
Etap Czas Podejmowane działania

ETAP I 8 tygodni Wybór doradcy prywatyzacyjnego
ETAP II 8 tygodni Wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych
ETAP III 6 tygodni Sporządzenie prospektu emisyjnego

ETAP IV 8 tygodni Postępowanie przed Komisją Papierów Wartościowych i
Giełd

ETAP V 5 tygodni Przeprowadzenie oferty publicznej

ETAP VI 1 tydzień Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdo-
wego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.mst.gov.pl.

• przetargu publicznego – procedura postępowania składa się z etapów
przedstawionych w tabeli 3;

Tab. 3. Zbywanie akcji/udziałów w trybie zaproszenia do przetargu
publicznego

Etap Czas Podejmowane działania

ETAP I 6 tygodni Wybór doradcy prywatyzacyjnego
ETAP II 11 tygodni Wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych

ETAP III 3 tygodnie Ustalenie minimalnych warunków sprzedaży akcji/udziałów
spółki

ETAP IV 6 tygodni Zaproszenie do składania ofert na zakup akcji/udziałów
spółki

ETAP V 2 tygodnie Rozpatrzenie ofert i wybór inwestora
ETAP VI 8 tygodni Uzyskanie niezbędnych decyzji przez inwestora
ETAP VII - Podpisanie umowy sprzedaży akcji/udziałów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.mst.gov.pl

• rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia– procedura
postępowania składa się z etapów przedstawionych w tabeli 4;
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Tab. 4. Zbywanie akcji/udziałów w trybie rokowań podjętych
na podstawie publicznego zaproszenia

Etap Czas Podejmowane działania

ETAP I 6 tygodni Wybór Doradcy przy prywatyzacji spółki
ETAP II 8 tygodni Wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych
ETAP III 3 tygodnie Zaproszenie do rokowań potencjalnych inwestorów
ETAP IV 4 tygodnie Składanie ofert wstępnych przez potencjalnych inwestorów

ETAP V 3 – 12
tygodni

Badanie spółki przez dopuszczone firmy i złożenie ofert
wiążących

ETAP VI 8 tygodni Negocjacje z inwestorami
ETAP VII 3 tygodnie Przygotowanie dokumentacji transakcji
ETAP VIII 4 tygodnie Uzyskanie niezbędnych decyzji przez inwestora
ETAP IX 1 tydzień Podpisanie umowy sprzedaży akcji/udziałów spółki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.mst.gov.pl.

W latach 1990-99 sprywatyzowano metodą pośrednią 256 jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa (rysunek 5). W 92 spółkach prywatyzacji doko-
nano z udziałem inwestora zagranicznego. Według danych Ministerstwa Skar-
bu Państwa wpływy do budżetu państwa z tytułu prywatyzacji pośredniej (łącz-
nie z bankami) w 1999 r. wyniosły 12 949,7 mln zł. Według stanu na koniec
1999 r. w sprywatyzowanych spółkach pracowało łącznie 307,1 tys. osób.6

Rys. 5. Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw państwowych w latach
1990-1999
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

                                           
6 Prywatyzacja..., op. cit., s. 17.



Roman Kisiel, Magdalena Wojarska: Pośrednia i bezpośrednia prywatyzacja... 167

Strukturę spółek (według rodzajów działalności) sprywatyzowanych me-
todą pośrednią przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Struktura prywatyzacji pośredniej według rodzaju działalności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W grupie spółek przemysłowych objętych prywatyzacją pośrednią 94,8%
stanowiły firmy prowadzące działalność produkcyjną. W analizowanym dziale
dominowały przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze i napoje
(17,4%) oraz maszyny i urządzenia (12,4%).

2.2. Prywatyzacja bezpośrednia

Założeniem głównym prywatyzacji bezpośredniej jest stworzenie odpo-
wiednich możliwości do szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach
określanych jako małe i średnie.

Prywatyzacja bezpośrednia to zmiana formy własności przedsiębiorstwa
państwowego przebiegająca bez uprzedniej jego komercjalizacji. Prywatyzacja
bezpośrednia jest realizowana przez organy założycielskie w szczególności
gdy z wnioskiem wystąpi dyrektor przedsiębiorstwa i rada pracownicza, al-
bo wobec złożonej oferty nabycia przedsiębiorstwa, zawiązania spółki lub
zawarcia umowy o oddaniu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. De-
cyzja organu założycielskiego wydana w formie zarządzenia, wymaga zgody
ministra Skarbu Państwa. Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bezpo-
średniej działając przez pełnomocnika określanego w ustawie „pełnomocni-
kiem do spraw prywatyzacji”. Przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji
bezpośredniej dokonuje się analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej m.in.
na ustaleniu stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego i ocenie
realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i ochrony
dóbr kultury oraz szacowaniu wartości przedsiębiorstwa.
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Celem omawianej procedury prowadzonej w trybie przyjętych regulacji
ustawowych jest przekazanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
nowemu właścicielowi.7

Przedsiębiorstwo może być prywatyzowane w drodze prywatyzacji bez-
pośredniej jeśli:
• zatrudnienie 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia

o prywatyzacji bezpośredniej nie przekracza 500 osób;
• wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania

zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości
w złotych polskich 6 mln Euro, przeliczonych wg tabeli NBP z dnia 31 grud-
nia roku poprzedzającego wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośred-
niej,

• wysokość funduszy własnych 31 grudnia roku poprzedzającego wydanie
zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości
2 mln Euro, przeliczonych jw.

W uzasadnionych wypadkach Rada Ministrów może zezwolić na prywa-
tyzację bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego, które nie spełnia ww.
przesłanek. Przy pozytywnym rozstrzygnięciu tej kwestii możliwe jest dokona-
nie skutecznego wyboru wariantu prywatyzacji bezpośredniej, tj.: sprzedaż,
wniesienie do spółki oddanie do odpłatnego korzystania.8

Sposób postępowania w przypadku prywatyzacji bezpośredniej przed-
stawia rysunek 7.

                                           
7 A. Krauze, M. A. Karwowska, Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia, „Rzeczpospolita”

nr 6/1997.
8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-

stwowych (Dz. U. z 1996 roku, nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami).
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Rys. 7. Prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstwa państwowego
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Źródło: A. Krauze, M. A. Karwowska, Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia, „Rzecz-
pospolita” nr 6/1997.

W myśl przepisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsię-
biorstw państwowych prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstwa państwo-
wego odbywać się może poprzez:
• sprzedaż przedsiębiorstwa - oznacza zakup przez jednego nabywcę (osobę

fizyczną lub prawną, np. spółkę, w tym spółkę z udziałem pracowników)
całości majątku przedsiębiorstwa państwowego (wszystkich jego aktywów
i zobowiązań). Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:
- przetargu publicznego,
- rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
Wynegocjowaną za przedsiębiorstwo kwotę dzieli się na dwie części. Mniej-
sza, wynosząca do 15% trafia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
natomiast pozostałą część kupujący przekazuje na rachunek Skarbu Pań-
stwa;
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• wniesienie przedsiębiorstwa do spółki - wniesienie przedsiębiorstwa do
spółki następuje w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego za-
proszenia. Skarb Państwa tworzy spółkę prawa handlowego z inwestorem
zewnętrznym, który musi wnieść wkład pozwalający na pokrycie co najmniej
25% kapitału akcyjnego spółki. Skarb Państwa może wnieść przedsiębior-
stwo do już istniejącej spółki bądź do spółki utworzonej przez Skarb Pań-
stwa oraz pracowników tego przedsiębiorstwa. W momencie objęcia przez
Skarb Państwa akcji/udziałów w nowej spółce pracownikom przedsiębior-
stwa oraz związanym z przedsiębiorstwem rolnikom lub rybakom przysłu-
guje prawo nieodpłatnego nabycia do 15% akcji bądź udziałów należących
do Skarbu Państwa;

• oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania − o przejęcie przedsię-
biorstwa państwowego może ubiegać się spółka spełniająca łącznie nastę-
pujące warunki:

- przystąpiła do niej ponad połowa pracowników przedsiębiorstwa państwo-
wego albo pracowników i rolników bądź rybaków,

- akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (Mini-
ster Skarbu Państwa może uczynić tu wyjątek na rzecz krajowych osób
prawnych bądź osób fizycznych zamieszkałych za granicą),

- opłacony kapitał akcyjny spółki wynosi co najmniej 20% sumy funduszów
przedsiębiorstwa państwowego,

- co najmniej 20% akcji zostało objęte przez inwestorów zewnętrznych –
osoby fizyczne nie zatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie.

Strukturę przedsiębiorstw sprywatyzowanych bezpośrednio według spo-
sobu rozdysponowania majątku przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Struktura przedsiębiorstw sprywatyzowanych bezpośrednio
według sposobu rozdysponowania majątku

Wyszcze-
gólnienie

1990-
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sprzedaż 5,8 14,1 20,8 31,5 22,0 33,7 28,5 18,9 20,6
Wniesienie
do spółki 2,9 2,0 7,4 6,9 14,2 11,9 13,3 22,0 12,5

Oddanie do
odpłatnego
korzystania

86,8 78,7 65,8 57,2 59,9 53,3 57,6 59,1 66,9

Mieszane
sposoby
rozdyspo-
nowania
majątku

4,5 5,2 6,0 4,4 3,9 1,1 0,6 - -

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W latach 1990-99 najpopularniejszą techniką prywatyzacji bezpośredniej
było oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania (67,4%), następnie
sprzedaż przedsiębiorstwa (20,5%) i najmniej popularną wniesienie przedsię-
biorstwa do spółki (8,8%). Pozostałe 3,3% przypada na mieszane sposoby
rozdysponowania majątku.

Rozkład przedsiębiorstw sprywatyzowanych metodą bezpośrednią
przedstawia rysunek 8.

Rys. 8. Prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstw państwowych
w latach 1990-99
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W sumie w latach 1990-99 metodą bezpośredniej prywatyzacji objętych
było 1688 przedsiębiorstw, z czego proces zakończono w 1655 przedsiębior-
stwach (tj. w 98% prywatyzowanych w omawianym trybie). Największą liczbę
przedsiębiorstw sprywatyzowanych metodą bezpośrednią odnotowano
w początkowym okresie procesu przekształceń, tj. do końca 1991 r. (416),
z czego sprywatyzowano 243. Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa
przychody z tytułu prywatyzacji bezpośredniej wyniosły w 1999 r. 388,7 mln zł.

Strukturę prywatyzacji bezpośredniej wg rodzaju działalności przedsię-
biorstw przedstawia rysunek 9.
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Rys. 9. Struktura prywatyzacji bezpośredniej według rodzaju działalności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród przedsiębiorstw sprywatyzowanych analizowaną metodą 39,4%
stanowiły przedsiębiorstwa przemysłowe, 21,8% budowlane, 17,5% sklasyfi-
kowane w sekcji handel i naprawy. Wśród przedsiębiorstw zaliczanych
do sekcji przemysłu dominowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność
produkcyjną (96,9%), a szczególnie zajmujące się produkcją artykułów spo-
żywczych i napojów (21,2% przedsiębiorstw zajmujących się działalnością
produkcyjną) oraz maszyn i urządzeń (18,0%).

3. Podsumowanie

Rozpoczęta w 1990 r. prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych objęła
w sumie 4753 (nie uwzględniając 1654 państwowych przedsiębiorstw gospo-
darki rolnej włączonych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa). Licz-
bowe ujęcie zmian przedstawia rysunek 10.
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Rys. 10. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1999
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Prywatyzacja polskiej gospodarki już dawno przekroczyła półmetek i są
bardzo duże szanse na jej zakończenie w ciągu kilku następnych lat. Szybka
likwidacja rozbudowanego sektora państwowego jest bardzo istotna, ale trzeba
mieć na uwadze, że omawiane przekształcenia nie są celem same w sobie,
lecz punktem wyjścia do stworzenia konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej
się gospodarki



Michał Kruszka

WAHANIA KONIUNKTURALNE
A ZMIANY CEN I STÓP PROCENTOWYCH

W WYSOKOROZWINIĘTYCH GOSPODARKACH RYNKOWYCH

1. Uwagi wstępne

Współczesna gospodarka rynkowa przechodzi nieuchronny proces glo-
balizacji. Jednym z jej przejawów wydaje się być zacieranie różnic w przebiegu
cykli koniunkturalnych obserwowanych w skali pojedynczych krajów. Zjawisko
określane mianem synchronizacji wahań dotyka nie tylko zmian aktywności
gospodarczej, lecz obejmuje swym zasięgiem także inne wielkości makroeko-
nomiczne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analiz przeprowa-
dzonych dla wybranych wysoko rozwiniętych systemów ekonomicznych.
Przedmiotem badania były zależności pojawiające się pomiędzy oscylacjami
koniunkturalnymi oraz zmianami poziomu cen i nominalnych stóp procento-
wych.

2. Metodyka analizy

Badanie związków między fluktuacjami aktywności gospodarczej a wa-
haniami cen i stóp procentowych przeprowadzono na podstawie danych staty-
stycznych dotyczących gospodarek: Australii, Francji, Japonii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Uznano, że wymienione
państwa są reprezentantami systemów ekonomicznych, w których mechanizm
rynkowy odgrywa najistotniejszą rolę, a dodatkowo kraje te, z racji otwartości
swych gospodarek, mają znaczny udział w globalnym handlu. Stosując tego
rodzaju przesłanki, należałoby również uwzględnić Republikę Federalną Nie-
miec, jednak zjednoczenie RFN i NRD na tyle naruszyło wewnętrzną spójności
materiału źródłowego, iż zadecydowano o pominięciu danych opisujących
niemiecką gospodarkę.

Badanie objęło okres od początku 1973 r. do końca 2000 r., a wszystkie
szeregi analizowano w przekrojach kwartalnych. Początek zakresu czasowego
wynikał z zaakceptowania kryteriów przyjętych przez IMF (2002), tj. upłynnie-
niem kursów walutowych, znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu gospo-
darczego w państwach uprzemysłowionych oraz pierwszą od II wojny świato-
wej fazą spadku koniunktury, która odznaczyła się nawet absolutną redukcją
produkcji.

Zmiany aktywności gospodarczej przedstawiono za pomocą realnego
produktu krajowego brutto (PKB). Poziom cen był obrazowany wskaźnikiem
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cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), w przypadku którego przyjęto,
iż IV kwartał 1999 r. = 100. Krótkookresowa nominalna stopa procentowa była
reprezentowana przez średni kwartalny poziom stopy na międzybankowym
rynku pieniężnym (z reguły przy 3 miesięcznym terminie oferty). Stopę długo-
okresową zobrazowano przez średnią rentowność długookresowych obligacji
rządowych.

Pierwszym krokiem analizy było przeprowadzenie korekty sezonowej.
Wykonano ją dzięki zastosowaniu procedury Cenzus II/ X -11. W dalszej czę-
ści posłużono się metodami ilościowymi, które znajdują swoją podbudowę
teoretyczną w koncepcjach zaliczanych do nowej klasycznej makroekonomii,
ze szczególnym naciskiem na poglądy twórców modeli realnych cykli koniunk-
turalnych.

Robert E. Lucas jest powszechnie uważany za najważniejszą postać
w nowym podejściu klasycznym do makroekonomii. Swój esej „Understanding
Business Cycles” (1977) rozpoczął od pytania: „Why is it, in capitalist econo-
mies, aggregate variables undergo repeated fluctuations about trend, all of
essentially the same character ?”. Jak z tego wynika Lucas nie miał wątpliwo-
ści, iż istotą cyklu koniunkturalnego są odchylenia od długookresowego trendu.
Takie właśnie podejście zastosowano w prezentowanej pracy, jednak należy
podkreślić, że jest to całkowicie inna metodologia niż ta, którą posługują się
analitycy IMF. Wątpliwości zgłaszane wobec definiowania cykli odchyleń od
trendu wynikają zazwyczaj z arbitralności doboru jego funkcji. Tego rodzaju
problem dotyczy jednak tylko trendu deterministycznego. Z uwagi na łatwość
obliczeń i jednoznaczną interpretację ekonomiczną bardzo często aproksymuje
się funkcję liniową o postaci:

tŷ  = α0 + α1*t + εt; (1)

gdzie: tŷ  – teoretyczne wartości trendu wielkości y w okresie t;
α0 – estymator parametru liniowej funkcji trendu, określający poziom zjawiska

w okresie t = 0;
α1 – estymator parametru liniowej funkcji trendu, wyrażający średni przyrost

badanego zjawiska;
εt – składnik resztowy.

Istotne jest pojmowanie zmiennej czasowej (t) – mimo tego, że występuje
ona w roli elementu niezależnego (opisującego), to w rzeczywistości ma być
tylko „atrapą” obrazującą wpływ głównych przyczyn zmian badanego zjawiska.

Powracając do teorii koniunktury gospodarczej trzeba postawić pytanie:
co jest główną przyczyną długookresowych zmian PKB? Analizując wieloletnie
szeregi produktu krajowego nie ma wątpliwości, że wartość realnego PKB
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rośnie, a najważniejszym elementem sprawczym jest postęp techniczny.1
Gdyby zatem przyjąć funkcję liniową do opisu trendu PKB, to estymator α1
informowałby o średnim przyroście PKB w jednostce czasu, a z uwagi na swój
stały poziom prowadziłby to do konkluzji, że stopa postępu technologicznego
równa jest constans. Powyższe rozumowanie zostało zakwestionowane
z dwóch bardzo ważnych przyczyn. Pierwszym z nich jest brak zgody na zało-
żenie stałości stopy postępu technologicznego, a więc przekreślenie możliwo-
ści ustalenia α1 w równaniu (1). Obserwacja dzisiejszego świata, nawet bez
jakiejkolwiek analizy ilościowej, jednoznacznie pokazuje, że postęp technolo-
giczny nie może być uważany za proces o stałej stopie zmian. Zanegowanie
funkcji liniowej2 jako dobrego przybliżenia dla trendu PKB wyniknęło również z
przyczyn formalno – statystycznych. Nelson i Plosser (1982) pokazali, że nie
można odrzucić hipotezy, iż kształtowanie się realnego PKB jest przykładem
procesu błądzenia przypadkowego z dryfem (random walk with drift). Wówczas
formalny zapis takiego przebiegu przyjmuje postać:

yt = µ + yt – 1 + εt (2)

gdzie: µ − stała reprezentująca dryf; µ > 0.

Uwzględniając ten element można zauważyć, że jednorazowe zaburze-
nie dotychczasowej ścieżki wzrostu spowoduje jej trwałe odkształcenie, bez
możliwości powrotu do poprzedniego przebiegu.

Akceptacja tezy o kształtowaniu się PKB zgodnie z błądzeniem losowym
powoduje, że w równaniu (2) przy zmiennej yt–1 pojawi się parametr równy
jeden. Używając nomenklatury ekonometrycznej należy stwierdzić, że szereg
PKB ma pierwiastek jednostkowy (unit root), a zatem jest niestacjonarny.

Dla badacza koniunktury oznacza to dalece utrudnione rozróżnienie
trendu od zmian cyklicznych, gdyż błądzenie losowe powoduje, że trend też
podlega odchyleniom. Kydland i Prescott (1990) zaproponowali jednak meto-
dę, która może sprostać tego typu wyzwaniom. Z uwagi na wcześniejsze pra-
ce Hodricka i Prescotta (1980) oraz Prescotta (1986) omawiane narzędzie
nazwano filtrem Hodricka – Prescotta (filtrem HP).

Metoda ta pozwala obliczyć wartości, które minimalizują wyrażenie:
2
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+
=
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gdzie:   τt –  wartość komponentu trendu stochastycznego,
λ –  parametr filtru; λ = 100 w przypadku danych rocznych; λ = 1600 w przy-

padku danych kwartalnych i λ = 14400 dla danych miesięcznych.
                                           
1 Należy jednak pamiętać, że dodatkowo PKB może rosnąć z przyczyn demograficznych.

Zatem należy badać postęp techniczny poprzez relatywizowanie kapitału rzeczowego do ilo-
ści siły roboczej, czyli konieczne jest ujęcie per capita.

2 Użycie wielomianu wyższego stopnia niczego nie zmienia, gdyż nadal można by wtedy
przyjmować, że postęp technologiczny jest deterministycznie kształtowany w czasie i zawsze
można trafnie prognozować jego tempo.
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Ostatecznie można otrzymać szereg wartości pokazujących długookre-
sową tendencję rozwojową, która nie jest jakąkolwiek funkcją deterministycz-
ną, lecz sama podlega zmianom w czasie. Dzieląc empiryczne wartości bada-
nej zmiennej przez realizacje wynikające z zastosowania filtru HP uzyskuje się
wskazania pokazujące procentowe odchylenia od trendu. W taki właśnie spo-
sób dokonano statystycznej dekompozycji badanych wielkości i wyizolowano
elementy wahań cyklicznych. W przypadku realnego PKB zostały one uznane
za składowe identyfikujące fluktuacje koniunkturalne.

Kolejne etapy prac ekonometrycznych polegały na przeprowadzeniu
analizy widmowej. Ta część współczesnej ekonometrii jest dosyć zaawanso-
wana matematycznie i bez wątpienia czerpie z doświadczenia nauk przyrodni-
czych. W tym miejscu można odwołać się do przykładu badania promienia
światła słonecznego. Powierzchowny ogląd sugeruje, że jest on biały. Jeżeli
jednak na jego drodze ustawi się pryzmat, to bez trudu można dostrzec,
że w istocie jest to konglomerat fal o różnych barwach, czyli o różnych długo-
ściach. Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem badania widmowego
ma być takim pryzmatem, gdyż rzeczywisty przebieg procesu ekonomicznego,
jako procesu stochastycznego, można przedstawić w formie wielomianu trygo-
nometrycznego:

yt  =
i

N

=

∑
1

2/
(ai cos 2π ωit + bi sin 2π ωit), (4)

gdzie: yt − wartości rzeczywiste danej zmiennej;
ωi  = i/N − częstotliwość poszczególnych składowych harmonik, i = 1,2,...,N/2,
N – liczba obserwacji w danym szeregu czasowym.

Analogia do wychwytywania długości fal elektromagnetycznych w spek-
trum światła słonecznego jest w tym przypadku w pełni zasłużona, gdyż czę-
stotliwość wahań (ωi) jest odwrotnością ich okresów. Zatem częstotliwość
to miara pokazująca ilość cykli w jednostce czasu, natomiast okres wskazuje
jak długo trwa jeden cykl. Okazuje się więc, że stochastyczny proces ekono-
miczny to wiązka splecionych ze sobą fal sinusoidalnych, z których każda ma
inną długość swoich wahań. Bardziej szczegółowe przedstawienie reguł prze-
prowadzania analizy spektralnej można znaleźć w artykule Kruszki (1999).

Wykorzystanie badania widmowego w wykrywaniu oscylacji koniunktu-
ralnych ma dosyć spore zastosowanie. Przykładami są prace Sargenta (1987),
Kinga i Watsona (1996) lub Milo (2000). Również twórcy filtru HP odwołują się
do tego narzędzia ekonometrycznego, gdyż jak zauważa Prescott (1986)
zastosowanie filtru opisanego zależnością (3) usuwa z szeregu harmoniki
o okresowościach na tyle dużych, że nie można o nich mówić jak
o składnikach cyklicznych. Podsumowując należy uznać, że pierwotny materiał
statystyczny został poddany operacjom, które z jego przebiegu usunęły waha-
nia znajdujące się na krajach spektrum stochastycznego. Udało się to wykonać
dzięki korekcie sezonowej, która eliminuje oscylacje o okresach krótszych niż
5 kwartałów. Z drugiej strony filtr HP pozwolił odciąć zmiany, które z uwagi
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na swoją długość nie mogą już być traktowane w kategorii fluktuacji koniunktu-
ralnych, lecz równocześnie nie przekreślają możliwych odkształceń linii trendu.

Ostatnim krokiem w analizie zależności pomiędzy wahaniami aktywności
gospodarczej a zmianami cen i stóp procentowych było określenie kierunku
i siły współzmienności odpowiednio przygotowanych szeregów. W tym celu
dokonano szacunku współczynników korelacji Persona. Pamiętać jednak
trzeba, że bezkrytyczny pomiar korelacji może prowadzić do wykrycia pozor-
nych związków. Dzieje się tak, gdy zmienne są niestacjonarne, czyli wówczas,
gdy posiadają pierwiastek jednostkowy. W związku z tym bezpośrednie obli-
czenia korelacyjne poprzedziło przeprowadzenie testowania hipotezy o wystę-
powaniu pierwiastka jednostkowego. Narzędziami, które wykorzystano były:
rozszerzony test Dickeya – Fullera (ADF) oraz test Phillipsa – Perrona (PP).
Dokładną prezentacje wymienionych instrumentów można znaleźć w książce
Harrisa (1995)

3. Analiza stacjonarności i badanie widmowe wahań aktywności go-
spodarczej oraz zmian cen i nominalnych stóp procentowych

Zgodnie z przyjętą metodologią, początkowym etapem badania empi-
rycznego była korekta sezonowa. W rezultacie otrzymano pierwsze przybliże-
nie układu trend – cykl. Następnie przeprowadzono testowanie stacjonarności.
Wyniki testu ADF i PP (przy poziomie istotności 0,05) zmieszczono w tabl. 1.
Jak wynika z wartości zawartych w wymienionej tablicy, prawie żadna z empi-
rycznych statystyk nie przekroczyła poziomu krytycznego, który dla testu ADF
wynosił – 3,40 i –21,78 dla testu PP. Wyjątek stanowiły nominalne stopy pro-
centowe w Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoszech, jednak tylko w przypadku
posłużenia się metodą Dickeya – Fullera. Tego rodzaju wskazań nie potwier-
dził test Phillipsa – Perrona. Zaowocowało to odrzuceniem hipotezy o stacjo-
narności badanych szeregów, co jest bardzo powszechne w przypadku zmien-
nych makroekonomicznych. Ze względu na zaakceptowanie poglądu o niesta-
cjonarności nie można dokonać bezpośredniego pomiaru stopnia współzmien-
ności, gdyż uzyskane wyniki byłyby obarczone błędem pozorności relacji ko-
relacyjnych. Także analiza widmowa wymaga, aby uwzględniane szeregi były
stacjonarne. Ponieważ można bez trudu dostrzec, że szeregi realnego PKB
oraz poziomu cen wykazują długookresowe trendy rosnące, co jest przyczyną
występowania pierwiastka jednostkowego, przeprowadzono operacje usunię-
cia komponentów tendencji rozwojowej. W tym celu wykorzystano filtr Hodricka
– Prescotta, dzięki któremu możliwe stało się oszacowanie wartości pokazują-
cych stochastyczny przebieg trendu. Następnie obliczono procentowe odchy-
lenia od tak definiowanego trendu i poddano je testowaniu stacjonarności.
Bardzo zbliżone operacje wykonano dla stóp procentowych, jednak w ich
przypadku obliczano różnice w stosunku do wartości trendu, gdyż już wcze-
śniej był on mianowany w procentach. Wszystkie wyniki zawarto w tabl. 2.
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Tab. 1. Testowanie stacjonarności realnego PKB, poziomu cen
i nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach w latach
1973- 2000

Realny PKB Poziom cen
Krótkookreso-
wa nominalna
stopa procen-

towa

Długookresowa
nominalna

stopa procen-
towaKraje

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

Australia -0,99 -0,96 -1,44 -3,84 -2,04 -7,91 -2,14 -5,72

Francja -3,09 -10,17 -2,17 0,14 -2,00 -11,89 . .

Japonia -0,46 -4,18 -2,09 -7,43 -3,65 -20,79 -3,40 -20,47

Kanada -1,70 -5,03 -1,19 0,15 -3,16a -11,60a -2,33 -6,63

USA -1,00 -2,34 -2,89 -4,70 -2,90 -10,95 -2,15 -7,53
Wielka

Brytania -1,93 -5,38 -2,25 -4,06 -3,99 -14,85 -3,72 -19,96

Włochy -2,04 -9,98 -1,47 -4,25 -3,94b -11,54b . .

Objaśnienia: a – dane analizowane od roku 1975; b – dane analizowane od roku 1978;
. – brak danych.
Źródło: obliczenia własne na podstawie „International Financial Statistics”IMF, Wa-
szyngton, miesięczniki z lat 1970-2001 oraz internetowej bazy danych OECD.

Tym razem wyniki obu testów nakazały zaakceptowanie hipotezy o sta-
cjonarności szeregów pokazujących cykliczne oscylacje realnego PKB, pozio-
mu cen i nominalnych stóp procentowych.3 Pozwoliło to przeprowadzić analizę
spektralną. W rezultacie powstała możliwość oceny rozkładów gęstości wid-
mowej badanych wielkości. Na tej podstawie ustalono okresy dwóch najistot-
niejszych harmonik, dominujących w całym spektrum zmian uwzględnianych
agregatów. Stosowane informacje zawarto w tabl. 3.

                                           
3 Wartość krytyczna dla testu ADF wynosiła – 2,89, natomiast dla testu PP był to poziom –

 14,51.
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Tab. 2. Testowanie stacjonarności wahań realnego PKB, oscylacji pozio-
mu cen i nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach
w latach 1973 – 2000

Wahania
realnego PKB Wahania cen

Odchylenia
krótkookreso-
wej nominalnej
stopy procen-

towej

Odchylenia
długookresowej

nominalnej
stopy procen-

towej
Kraje

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

Australia -5,08 -23,01 -3,85 -28,37 -6,29 -25,92 -6,06 -22,08

Francja -4,16 -17,25 -3,35 -14,90 -3,81 -25,48 . .

Japonia -4,68 -23,42 -4,90 -24,55 -4,59 -28,08 -4,08 -29,34

Kanada -4,57 -20,39 -3,79 -16,41 -4,99a -20,16a -4,97 -21,48

USA -4,65 -19,90 -4,15 -14,87 -4,72 -20,54 -2,97 -17,09
Wielka
Brytania -6,07 -19,11 -3,85 -37,57 -5,63 -23,09 -5,74 -26,34

Włochy -4,08 -26,04 -2,99 -29,91 -4,67b -16,42b . .

Objaśnienia: jak w tabl. 1.
Źródło: obliczenia własne.

Tab. 3. Okresowość wahań dominujących w spektrum oscylacji realnego
PKB oraz poziomu cen w wybranych krajach w latach 1973-2000

Okres wahań
dominujących w

spektrum
oscylacji real-

nego PKB

Okres wahań
dominujących

w spektrum
oscylacji po-

ziomu cen

Okres wahań
dominujących

w spektrum
oscylacji krót-
kookresowej
nominalnej

stopy procen-
towej

Okres wahań
dominujących

w spektrum
oscylacji dłu-
gookresowej
nominalnej

stopy procen-
towej

Kraje

kwartały kwartały kwartały kwartały

Australia 18,20 33,33 25,00 18,20 18,18 28,57 28,57 20,00

Francja 40,00 22,22 33,33 22,22 40,00 10,53 . .

Japonia 25,00 33,33 40,00 20,00 20,00 33,33 20,00 33,33

Kanada 40,00 16.67 33,33 18,18 18,18a 33,33a 28,57 20,00

USA 33,33 22,22 33,33 22,22 33,33 20,00 25,00 12,50
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Wielka
Brytania 33,33 20,00 33,33 18,18 20,00 33,33 20,00 28,57

Włochy 33,33 22,22 40,00 20,00 40,00b 20,00b . .

Objaśnienia: jak w tabl. 1.
Źródło: obliczenia własne.

Dane zestawione w tabl. 3 pokazują, że najsilniej na kształt spektrum
wahań realnego PKB wpływają harmoniki o okresowości zbliżonej
do 30 kwartałów. Biorąc po uwagę, że cała próba liczyła 112 obserwacji, moż-
na wysnuć wniosek, że w badanej grupie krajów w obserwowanym okresie
pojawiły się średnio blisko cztery cykle koniunkturalne.

Mimo dosyć zbliżonych rozkładów gęstości widmowej, nie można zakła-
dać, że podobieństwo oznacza tożsamość. Z tego też powodu dokonano sta-
tystycznej weryfikacji hipotezy o pochodzeniu wszystkich rozkładów tej samej
populacji. Sobczyk (1998) w takich przypadkach zaleca test Friedmana.
W wyniku przeprowadzenia tego testu otrzymano statystykę χ2 równą 51,86.
Wobec wartości krytycznej wynoszącej 12,59 należało przy poziomie istotności
0,05 odrzucić hipotezę zerową. Zatem nie można mówić o tym, że synchroni-
zacja wahań koniunkturalnych oznacza całkowitą zgodność wszelkich cech
morfologicznych pojawiających się oscylacji, gdyż, np. okresy fluktuacji
w siedmiu badanych gospodarkach nie wykazują tożsamości.

Kierując się wynikami zawartymi w tabl. 3 ponownie przeprowadzono test
Friedmana, lecz tym razem odrzucono rozkłady Francji i Kanady. Empiryczna
statystyka χ2 wyniosła 8,08 a poziom krytyczny równy był 9,49. Oznaczało to
akceptację hipotezy o pochodzeniu gęstości widmowej z tej samej populacji,
co stanowi istotne potwierdzenie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Au-
stralii, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Rozpatrując gęstości spektralne poziomu cen można ponownie stwier-
dzić dosyć zbliżone wartości okresów wahań dominujących, choć tym razem
średnia jest nieco wyższa niż w przypadku oscylacji realnego PKB. Oznacza
to, że w rozpatrywanym okresie można wyodrębnić mniejszą ilość „cykli”.
Rezultaty testu Friedmana spowodowały przyjęcie tezy o tożsamości gęstości
spektralnej oscylacji cen we Francji, Kanadzie i USA.

Spektrum wahań krótkookresowej stopy procentowej wykazywało kilka
szczytów. Z reguły zaobserwowane piki wskazywały harmoniki o okresach
wynoszących około 20 kwartałów oraz 33,33 kwartału. Pojawiające się różnice
okazało się być statystycznie nieistotne, gdyż wyniki testu Friedmana nakazał
akceptacje hipotezy o pochodzeniu wszystkich rozkładów gęstości widmowej
z tej samej populacji. Empiryczna wartość χ2 równa była 8,86 wobec krytycz-
nego poziomu wynoszącego12,59.

Odchylenia od trendu długookresowej nominalnej stopy procentowej
również wykazywały pojawienie się wahań cyklicznych. Najczęściej pojawiały
się szczyty spektrum przy okresach równych 20 i 28,57 kwartału. Także w tym
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przypadku rezultaty testu Friedmana spowodowały akceptację hipotezy
o pochodzeniu gęstości widmowej z jednakowej populacji.4

Dosyć ważnym elementem budowy współczesnego procesu koniunktu-
ralnego jest intensywność fluktuacji. Kowalczyk (1982) definiuje intensywność
jako stopień rozproszenia szeregu wokół linii trendu. Z racji trochę odmiennych
średnich badanych szeregów, porównanie nastąpiło poprzez oszacowanie
klasycznego wskaźnika zmienności, który jest stosunkiem odchylenia standar-
dowego do średniej arytmetycznej. Pamiętać trzeba, że zespół indeksów po-
kazujących odchylenia od trendu realnego PKB lub cen był zbudowany dzięki
podzieleniu empirycznej wartości po korekcie sezonowej przez liczbę tożsamą
z długookresową tendencją wyznaczoną przez filtr HP. Z tego względu pozio-
mem odniesienia była liczba 100 oznaczająca pełną zgodność z trendem.
W związku z tym wskaźnik zmienności informuje o tym o ile procent dany
szereg odchylał się przeciętnie od tendencji rozwojowej. Trochę inaczej osza-
cowano zmienność stóp procentowych. W ich przypadku wystarczyło policzyć
odchylenie standardowe, gdyż poziomem odniesienia był trend składający się
z obserwacji nominowanych w punktach procentowych. Otrzymane wartości
wspomnianego wskaźnika zawarto w tabl. 4.

Tabl. 4. Zmienność wahań koniunkturalnych i oscylacji poziomu cen oraz
nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach w latach
1973 – 2000

Współ-
czynnik

zmienno-
ści wahań
realnego

PKB

Współczynnik
zmienności
wahań cen

Odchylenie stan-
dardowe wahań
krótkookresowej
nominalnej stopy

procentowej

Odchylenie stan-
dardowe wahań
długookresowej

nominalnej stopy
procentowej

Kraje

% % punkty procentowe punkty procentowe

Australia 1,33 1,43 1,13 0,55

Francja 1,12 1,24 0,91 .

Japonia 1,28 3,89 1,08 0,74

Kanada 1,85 1,28 1,11a 0,56

USA 1,64 1,56 0,95 0,78
Wielka
Brytania 1,48 2,17 1,11 0,58

Włochy 1,25 2,04 0,83b .

Objaśnienia: jak w tabl. 1.
Źródło: obliczenia własne.

                                           
4 Empiryczna wartość statystyki χ2 wyniosłą 5,26 przy wartości krytycznej równej 9,49.
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Przedstawione wskaźniki pokazują, że współczesne procesy koniunktu-
ralne w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych charakteryzują się
bardzo umiarkowaną intensywnością. Bez wątpienia niska zmienność PKB,
nie przekraczająca średnio dwóch procent odchylenia od trendu, wynika
ze względnie skutecznej polityki stabilizacji. Dosyć podobnie wygląda sytuacja
w zakresie cen. Wyjątek stanowi Japonia, która w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia zanotowała wysoką inflację, a w drugiej połowie lat dzie-
więćdziesiątych deflację. Te niespotykane w innych krajach różnice w przyro-
stach przełożyły się na znacząco większą niż w pozostałych przypadkach
zmienność poziomu cen konsumpcyjnych.

Najmniej zmiennymi kategoriami makroekonomicznymi okazały się no-
minalne stopy procentowe, a zwłaszcza średnia rentowność długookresowych
obligacji rządowych. Podkreślić jednak należy, że odchylenie standardowe
oszacowano dla całej badanej próby, tj. 28 lat. Podział tego okresu na seg-
menty zdecydowanie zmieniłby uwzględniane miary, szczególnie silnie byłaby
zauważalna labilność rynków finansowych w latach siedemdziesiątych
XX wieku.

Dzięki do tej pory przeprowadzonym szacunkom statystycznym uzyska-
no stacjonarne szeregi czasowe, które zostały przeanalizowane pod kątem
zmienności. Oprócz tego zbadano gęstość widmową, która pozwala wyodręb-
nić istotne częstotliwości wahań cyklicznych. Dzięki odpowiednim testom sta-
tystycznym możliwa jest akceptacja hipotezy o znaczącym podobieństwie
wahań koniunkturalnych w badanych gospodarkach. Analizy IMF (2002) wyka-
zały, że synchronizacja przejawia się wysoką zbieżnością punktów zwrotnych
cykli szacowanych dla realnego PKB oraz jego komponentów (konsumpcji
i inwestycji). Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badania widmo-
wego pozwalają powyższe wnioski uzupełnić o stwierdzenie, że synchronizacja
odnosi się również do statystycznej tożsamości okresowości fluktuacji PKB
w pięciu, spośród siedmiu uwzględnianych systemów ekonomicznych. Gęstość
widmowa oscylacji stóp procentowych została uznana za w pełni zgodną dla
wszystkich państw. Z tego obrazu wyłamały się zmiany poziomu cen,
gdyż tylko dla trzech państw możliwa była akceptacja tezy o tożsamości ich
spektrum.

Kolejnym krokiem analizy był pomiar współzmienności wahań wszystkich
badanych wielkości. Otrzymane rezultaty przedstawiono w kolejnym punkcie
niniejszej pracy.

4. Badanie współzmienności wahań aktywności gospodarczej oraz
zmian cen i nominalnych stóp procentowych

Zdecydowana większość współczesnych koncepcji teoretycznych, które
za przedmiot dociekań obrały koniunkturę gospodarczą, stanowi dorobek
dwóch najistotniejszych szkół ekonomicznych: neokeynesowskiej lub neokla-
sycznej. Do początków lat siedemdziesiątych XX w. bez wątpienia dominowało
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podejście neokeynesowskie, które w tradycyjnym ujęciu podkreślało popytowe
determinowanie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej. Najczęściej
przytaczanym modelem tego rodzaju jest koncepcja autorstwa Hicksa (1951),
choć podwaliny położył Samuelson.

Akceptacja modeli popytowych implikowała procykliczne zmiany cen,
gdyż faza spadkowa koniunktury musiała odbijać się w spadku popytu global-
nego. Wobec tego podmioty gospodarcze powinny obniżać ceny, aby pod-
trzymać zainteresowanie swoją ofertą towarową. Powyższy tok rozumowania
był na tyle silnie zakorzeniony w dorobku ekonomicznym, że nawet Lucas,
który odrzucił popytowe modele neokeynesowskie, w swojej pracy z 1977
uznawał procykliczność cen, jako tzw. „stylizowany fakt” procesów koniunktu-
ralnych, a więc empiryczną prawidłowość, którą powinna objaśnić koncepcja
teoretyczna.

Twórcy podejścia, które z czasem przyjęło się określać realnym cyklem
koniunkturalnym (real business cycle), coraz częściej obecnie nazywanego
szkołą dynamicznej równowagi ogólnej (dynamic general equilibrium), zdecy-
dowanie zanegowali wcześniej przytoczone wnioskowanie.5 Zaważył pogląd,
że najistotniejszą determinantą wahań aktywności gospodarczej są „szoki”
podażowe wywoływane nieprzewidywalnymi zmianami tempa postępu tech-
nicznego. Tym samym sprawczy element cyklu koniunkturalnego miał tkwić
w realnej sferze gospodarki i nominalne zmiany cen lub popytu nie mają wów-
czas takiego znaczenia, jak przypisywały im tradycyjne modele neokeynesow-
skie. Nie bez znaczenia dla podważenia dokonań kontynuatorów myśli Keyne-
sa były również niewłaściwe podstawy mikroekonomiczne lub nawet ich brak
w modelach popytowych, jak również niemożność wyjaśnienia zjawisk, któ-
re zachodziły w gospodarce światowej w początkach lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku (Plosser (1989)). W związku z tym oszacowanie współzmien-
ności cyklicznych wahań realnego PKB i poziomu cen stanowi ważny element
weryfikacji jednej z istotniejszych kontrowersji teoretycznych.

Dyskusja na temat powiązań pomiędzy nominalną i realną sferą gospo-
darki dotyczy także innych agregatów. Wśród nich kluczowa wydaje się kwe-
stia relacji realnego PKB i stóp procentowych. Na związek ten zwracał
już uwagę Keynes (1985), podkreślając że newralgiczną zmienną jest tu krań-
cowa efektywność kapitału, rozumiana jako stosunek przewidywanego przy-
chodu z dodatkowej jednostki kapitału do kosztu jego wyprodukowania. Poja-
wia się wtedy związek stopy procentowej z inwestycjami – ich wielkość ustali
się na poziomie, w którym krańcowa efektywność kapitału zrówna się z rynko-
wą stopą procentową. Dopóki bowiem zainwestowanie pewnej sumy przynosi
większy przychód niż koszt, jaki trzeba ponieść za jej pożyczenie, to podmioty
gospodarcze będą inwestowały. Nikt jednak nie podejmie takiej decyzji,
gdy dochód z inwestycji będzie niższy od wartości odsetek, jakie trzeba zapła-
cić za pożyczkę. Wynika z tego odwrotnie proporcjonalny związek między
poziomem inwestycji a stopą procentową. Jeśli uwzględni się równocześnie
                                           
5 Obszerne omówienie dorobku twórców koncepcji realnego cyklu koniunkturalnego można

znaleźć w pracy Kinga i Rebelo (2000).
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bardzo wysoką zgodność zmian realnej produkcji i inwestycji, to nasuwa się
wniosek, iż stopa procentowa i aktywność gospodarcza powinny mieć prze-
ciwnie kierunki fluktuacji.

Tego rodzaju rozumowanie stanowi wyjaśnienie, jak polityka monetarna
może wpływać na realną sferę gospodarki za pomocą uznaniowego sterowa-
nia stopami procentowymi. Jednak cały dorobek monetaryzmu i nowej kla-
sycznej makroekonomii stoi w sprzeczności z takim spojrzeniem na rolę banku
centralnego w systemie rynkowym. Powołując się choćby na prace Friedmana
(1968), Sargenta i Wallaca (1975), Lucasa (1996) lub Kahna, Kinga i Wolmana
(2000) można jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiciele szkoły neokla-
sycznej zdecydowanie podkreślają, że operowanie względnie trwałymi reguła-
mi polityki pieniężnej przynosi zdecydowanie lepsze skutki w zakresie stabili-
zacji koniunktury gospodarczej. Większość autorów podkreślających we-
wnętrzną stabilność rynkowego systemu ekonomicznego opowiada się
za nakierowaniem narzędzi monetarnych na zwalczanie inflacji, choć różnie
postrzegają oni optymalną konstrukcję instrumentów pozostających w gestii
władz monetarnych. Bezpośrednie ukierunkowanie stóp procentowych tylko na
bieżący poziom PKB jest, w ich rozumieniu, niepożądane, gdyż odroczenia
czasowe pomiędzy arbitralną decyzją o zmianie stopy banku centralnego
a odpowiedzią ze strony realnej sfery są niejednokrotnie tak duże, że wydawać
się może iż kolejny raz należy dokonać korekty. Tego rodzaju błędy mogą
przyczynić się do powstania nierównowagi na rynku pieniądza, inflacji oraz
mogą same stać się impulsem generującym kolejne wahania produkcji.

W niniejszej pracy zrezygnowano z rozpatrywania stóp banków central-
nych i skoncentrowano się na stopach rynku finansowego. Tego rodzaju za-
bieg miał na celu umożliwienie zastosowania wcześniej użytych narzędzi eko-
nometryczno-statystycznych. Gdyby bowiem posłużyć się stawkami banków
centralnych, to ich deterministyczne kształtowanie wynikające z administracyj-
nych decyzji uprawnionych organów przekreślałoby spojrzenie na ich szeregi,
jak na realizacje procesów stochastycznych. Wykorzystanie rentowności pa-
pierów wartościowych lub stóp międzybankowych nie rodzi tego rodzaju ogra-
niczeń, gdyż wycena rynkowa jest zjawiskiem, które z całą pewnością może
być traktowane jako zdarzenie losowe. Nie można jednak zapominać, że staw-
ki banku centralnego są istotną determinantą pozostałych stóp nominalnych.
W związku z tym, pomimo posłużenia się odmiennymi stopami, analiza powią-
zania wahań koniunkturalnych ze zmianami rentowności papierów wartościo-
wych nie traci waloru pośredniego uchwycenia stopnia oddziaływania polityki
monetarnej na sferę realną.

Jak już wcześniej zaznaczano pomiar współzmienności za pomocą
współczynnika korelacji Pearsona wymaga stacjonarności zmiennych. Infor-
macje zawarte w tabl. 1 i 2 jednoznacznie wskazują, że cykliczne komponenty
szeregów realnego PKB, poziomu cen i nominalnych stóp procentowych wyka-
zują brak pierwiastka jednostkowego. Dlatego też szacunki korelacyjne objęły
tylko te szeregi, a pełne wyniki zawarto w tabl. 5-7.
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W tabeli 5 umieszczono współczynniki korelacji Pearsona r(j) obliczane
dla j ∈ {0; ±1; ±2; ... ±8}. Korelacja oszacowana dla j = 0 informuje o stopniu
współzmienności bez jakichkolwiek przesunięć czasowych, natomiast wprowa-
dzenie j ≠ 0 uprawniania do oszacowania przeciętnego przesunięcia czasowe-
go pomiędzy odpowiednimi szeregami. Jeżeli największą wartość r(j) uzyskuje
się dla j > 0 można mówić generalnie, że dana zmienna wyprzedza oscylacje
realnego PKB, w przeciwnym przypadku należy traktować badany agregat jako
opóźniony w stosunku do wahań koniunkturalnych.

Tab. 5. Macierz korelacji pomiędzy wahaniami koniunkturalnymi
i oscylacjami poziomu cen w wybranych krajach w latach
1973- 2000
Współczynniki korelacji wahań poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje

yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8
Australia -0,06 -0,16  -0,28 -0,32 -0,39 -0,42 -0,37 -0,27 -0,12 0,06 0,27 0,59 0,63
Francja -0,46 -0,49  -0,52 -0,53 -0,53 -0,49 -0,41 -0,34 -0,24 -0,13 -0,02 0,20 0,35
Japonia 0,35 0,48   0,42 0,28 0,10 -0,06 -0,19 -0,22 -0,23 -0,20 -0,18 -0,19 -0,25
Kanada 0,26 0,16  -0,06 -0,21 -0,34 -0,46 -0,56 -0,59 -0,56 -0,50 -0,43 -0,33 -0,25
USA 0,48 0,34   0,08 -0,08 -025 -0,41 -0,55 -0,67 -0,75 -0,77 -0,76 -0,65 -0,47
Wielka
Brytania 0,45 0,14  -0,13 -0,26 -0,38 -0,48 -0,47 -0,55 -0,59 -0,59 -0,52 -0,32 -0,18

Włochy -0,08 -0,08   0,08 0,10 0,03 -0,13 -0,29 -0,38 -0,39 -0,36 -0,33 -0,35 -0,39

Źródło: obliczenia własne.

Informacje zawarte w tabl. 5 jednoznacznie pokazują, że zmiany pozio-
mu cen są antycykliczne, gdyż pomiar współzmienności przy braku odroczeń
wykazuje ujemną korelację. W pięciu krajach (Japonii, Kanadzie, USA, Wielkiej
Brytanii i Włoszech) można przyjąć, że ceny wykazują cechy wskaźnika wy-
przedzającego zmiany koniunktury, a wyprzedzenie wynosi od 1 do 3 kwarta-
łów. W Australii i Francji ceny nadal są antycykliczne, lecz ich oscylacje są
opóźnione względem fluktuacji PKB. W tym przypadku opóźnienie nie przekra-
cza 3 kwartałów.

Tego rodzaju rezultaty potwierdzają słuszność koncepcji realnego cyklu
koniunkturalnego i wykazują, że nominalne zmienne nie mają tak dużego
wpływu na aktywność gospodarczą jak to sugerowały tradycyjne modele key-
nesowskie. Podobne wyniki, choć bazujące tylko ma amerykańskim materiale
statystycznym uzyskali również Kydland i Prescott (1990), Serletis i Krause
(1996) oraz Gavin i Kydland (2000). Mimo wszystko należy do powyższych
informacji podejść z pewną ostrożnością, gdyż nie można pominąć faktu,
że wprowadzenie do analizowanych szeregów opóźnienia cen (dla Japonii,
Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch) powoduje uzyskanie istotnej dodatniej
korelacji z wahaniami PKB. King i Watson (1996) uważają, że może to świad-
czyć o „sztywnościach” cenowych w odpowiedzi na nominalne, np. monetarne
szoki. Tego rodzaju zjawisko jest uważane za charakterystyczne dla szkoły
keynesowskiej. Jednak wspomniani autorzy skonstruowali model amerykań-
skiej gospodarki, w którym uwzględnili ewentualną lepkość cen i nawet przy
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takim założeniu wygenerowane przebiegi szeregów cen i PKB wykazywały
antycykliczność.

Jak wynika z tej partii analizy, trudno odnaleźć absolutnie uniwersalny
związek pomiędzy oscylacjami koniunkturalnymi i zmianami globalnego po-
ziomu cen. Zdecydowana większość przesłanek sugeruje jednak, że są to
szeregi wykazujące przeciwne ustawienia punktów zwrotnych, przy czym ceny
są wskaźnikiem wyprzedzającym. Akceptacja powyższej tezy stanowi równo-
cześnie silny argument popierający neoklasyczne spojrzenie na procesy ko-
niunkturalne.

Rezultaty pomiaru korelacji pomiędzy fluktuacjami realnego PKB i od-
chyleniami od trendu nominalnych stóp procentowych umieszczono w tabl. 6
i 7.
Tab. 6. Macierz korelacji pomiędzy wahaniami koniunkturalnymi

i oscylacjami krótkookresowej nominalnej stopy procentowej
w wybranych krajach w latach 1973-2000

Współczynniki korelacji wahań poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje
yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt Yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8

Australia -0,03 0,38 0,65 0,71 0,70 0,59 0,38 0,15 -0,08 -0,24 -0,35 -0,45 -0,37
Francja 0,34 0,36 0,37 0,38 0,38 0,34 0,24 0,10 -0,08 -0,22 -0,28 -0,19 -0,07
Japonia 0,34 0,51 0,52 0,44 0,30 0,14 0,00 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,13 -0,21
Kanadaa 0,27 0,37 0,29 0,25 0,22 0,19 0,12 0,01 -0,14 -0,27 -0,35 -0,38 -0,25
USA 0,33 0,45 0,58 0,62 0,63 0,56 0,40 0,17 -0,11 -0,35 -0,51 -0,64 -0,61
Wielka
Brytania 0,61 0,61 0,57 0,54 0,48 0,37 0,21 0,04 -0,15 -0,34 -0,49 -0,63 -0,53
Włochyb 0,28 0,32 0,49 0,53 0,48 0,33 0,11 -0,14 -0,36 -0,53 -0,63 -0,68 -0,49

Objaśnienia: jak w tabl. 1.
Źródło: obliczenia własne.

Tab. 7. Macierz korelacji pomiędzy wahaniami koniunkturalnymi
i oscylacjami długookresowej nominalnej stopy procentowej
w wybranych krajach w latach 1973-2000

Współczynniki korelacji wahań poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje
yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt Yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8

Australia 0,18 0,43 0,52 0,52 0,48 0,39 0,23 0,03 -0,19 -0,38 -0,47 -0,48 -0,42
Japonia 0,31 0,45 0,48 0,44 0,34 0,19 0,03 -0,02 -0,06 -0,09 -0,10 -0,18 -0,25
Kanada 0,12 0,13 0,20 0,26 0,30 0,28 0,18 0,04 -0,12 -0,25 -0,33 -0,37 -0,42
USA 0,70 0,49 0,18 0,05 -0,06 -0,17 -0,29 -0,39 -0,47 -0,51 -0,51 -0,36 -0,12
Wielka
Brytania 0,70 0,49 0,18 0,05 -0,06 -0,17 -0,29 -0,39 -0,47 -0,51 -0,51 -0,36 -0,12

Źródło: obliczenia własne.

Przytoczone wyniki pokazują generalnie takie same właściwości krótko
i długookresowych stóp procentowych. Przy braku przesunięć czasowych
wykazują one z reguły umiarkowaną dodatnią korelację z wahaniami realnego
PKB. Stopień procyklicznej współzmienności istotnie wzrasta w sytuacji opóź-
nienia rentowności panierów wartościowych, natomiast nadanie jej charakteru
wskaźnika wyprzedzającego wahania koniunkturalne powoduje, że współczyn-
niki korelacji stają się ujemne.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 174-190188

Interpretując takie dane należy bardzo silnie podkreślić, że pomiar
nie dotyczył wartości stóp lecz ich odchyleń od długookresowego trendu.
Nie można więc twierdzić, że obniżenie stóp procentowych jest elementem
silnie skojarzonym ze zmianą aktywności gospodarczej, gdyż z racji niestacjo-
narności szeregów stóp taki pomiar byłby obarczony wadą pozorności związ-
ków statystycznych. Jednak przedstawione rezultaty badania empirycznego
pokazują, że cykliczne komponenty realnego PKB oraz okresowe fluktuacje
stóp procentowych wykazują już istotne powiązania. Nasuwa się pytanie,
jak powyższe konstatacje mogą rzutować na politykę monetarną ?. Dosyć
jednoznacznie należy stwierdzić, że przytoczone wyniki pokazują, iż tylko
nieoczekiwana zmiana stóp, która odbije się względnie trwałym odchyleniem
od trendu może wywołać reakcje w realnej sferze gospodarki. Natomiast posu-
nięcia, które układają się zgodnie z długookresową tendencją, będą uwzględ-
niane w przewidywaniach podmiotów gospodarczych i bardzo szybko znajdują
swoje odbicie w rynkowej wycenie papierów wartościowych lub lokat między-
bankowych. W związku z tym operowanie nominalnymi stopami procentowymi
może silniej oddziaływać na nominalne zmienne, szczególnie inflację, nato-
miast interakcje ze zmianami koniunkturalnymi są zdecydowanie mniejsze.

Wskazane wyżej wnioski są ponownie zgodne z paradygmatem neokla-
sycznym w teorii koniunktury. Wprzęgnięcie do analizy oczekiwań racjonalnych
podmiotów gospodarczych, uwzględnianie wpływu nieoczekiwanej zmiany
instrumentów monetarnych oraz wykazanie procykliczności stóp procentowych
to dosyć powszechne cechy modeli realnego cyklu koniunkturalnego –
zob. Barro (1997).

5. Uwagi końcowe

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) z roku 2002
na temat cykli koniunkturalnych w skali świata dosyć jednoznacznie wykazał,
że współczesne wahania aktywności gospodarczej wykazują daleko posuniętą
synchronizację. Rezultaty przedstawione przez analityków IMF pokazują wy-
soką zgodność w czasie występowania poszczególnych punktów zwrotnych
oraz faz w oscylacjach realnego PKB oraz jego komponentów (konsumpcji
i inwestycji). Wyniki badania widmowego zaprezentowane w niniejszym opra-
cowaniu uzupełniają wnioski IMF, gdyż dowodzą, że w większości przypadków
synchronizacja wahań przejawia się również w jednorodności częstotliwości
oscylacji dominujących w szeregach realnego PKB. Także stopień zmienności
aktywności gospodarczej poszczególnych państw jest bardzo podobny i zawie-
ra się w przedziale między jednym a dwoma procentami.

Wysoka zgodność okresowości wahań dotyczy również odchyleń
od trendów nominalnych stóp procentowych. Mniej homogeniczne są gęstości
spektralne oscylacji poziomu cen.

Z racji niestacjonarności wszystkich badanych wielkości konieczne oka-
zało się wyeliminowanie tendencji rozwojowych. W tym celu posłużono się
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filtrem Hodricka – Prescotta. Przeprowadzone następnie pomiary korelacyjne,
choć nie są absolutnie jednoznaczne, wykazały że zmiany cen i nominalnych
stóp procentowych powinny być traktowane jako szeregi procykliczne w sto-
sunku do wahań PKB. Tego rodzaju spostrzeżenia są potwierdzeniem słusz-
ności neoklasycznego postrzegania procesów koniunkturalnych.

Zanotowane wyżej uwagi nie mogą być bezpośrednio przenoszone
na grunt gospodarki Polski. Po pierwsze, materiał źródłowy dotyczący sytuacji
w naszym kraju jest nadal szczupły i wielokrotnie nie pozwala na przeprowa-
dzenie prawidłowego wnioskowania statystycznego. Po drugie, przedmiotem
analizy były wybrane gospodarki państw rozwiniętych i mimo wydawałoby się
bardzo podobnych warunków gospodarczych nie zawsze można było uchwycić
powiązania poszczególnych zmiennych, które miałyby charakter uniwersalny
i weryfikowalny w każdym systemie ekonomicznym. Ostatecznie należy pa-
miętać, że gospodarka Polski to nadal układ transformujący się i wnioski praw-
dziwe dla dojrzałych rynków nie mogą być w tym przypadku wprost transpo-
nowane.

Mimo wszystko trzeba podkreślić, że przebudowa systemowa ma na celu
stworzenie w pełni wykształconych mechanizmów rynkowych. Zatem petryfika-
cja reguł wykorzystujących rachunek ekonomiczny powinna z czasem dopro-
wadzić do względnego ujednolicenia charakterystyk zjawisk koniunkturalnych
w Polsce i w krajach rozwiniętych. W związku z tym przytoczone fakty mogą
być wskazówką sugerującą pewne prawidłowości, nawet w warunkach trans-
formacji. Szczególnie dotyczy to ograniczonego oddziaływania poziomu stóp
procentowych na aktywność gospodarczą i negatywnej weryfikacji popytowego
determinowania oscylacji realnego PKB.
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Jan P. Lisicki

POLITYKA GOSPODARCZA
A WZROST MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI

GOSPODARKI

1. Wstęp

Jednym z istotnych problemów, przed którymi stoją współczesne gospo-
darki, jest wzrost, bądź utrzymanie dotychczasowego poziomu ich międzyna-
rodowej konkurencyjności. Polityka gospodarcza państwa, rozumiana jako
całokształt działań państwa skierowanych na procesy ekonomiczne, wydaje się
być zasadniczym czynnikiem kształtującym międzynarodową pozycję gospo-
darki.

Niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby dowiedzenia słuszności tezy,
iż należy spodziewać się, że tradycyjne postrzeganie roli państwa w kontekście
prowadzonej polityki gospodarczej musi ulec zmianie. Tradycjonalizm w podej-
ściu do funkcji gospodarczych, sprowadzał państwo głównie do realizacji na-
stępujących zadań: ochrony rynku wewnętrznego, szeroko rozumianego pro-
tekcjonizmu, orientacji proeksportowej, która określała priorytety i kierunki
alokacji zasobów gospodarczych. Tego typu polityka, nazywana „industrial
policy”, może okazać się na obecnym etapie nieskuteczna a wręcz niemożliwa
do realizacji.1 Nie zapewni ona gospodarce osiągnięcia i utrzymania odpo-
wiedniego poziomu konkurencyjności.

Perspektywa ta, to głównie wynik dynamicznie zachodzących procesów
ekonomicznych o charakterze globalnym. Stają się one poważnymi problema-
mi, którym sprostać muszą obecne i przyszłe rządy. Determinują one tym
samym kierunki, cele i narzędzia polityki gospodarczej.

2. Istota międzynarodowej konkurencyjności gospodarki

Mimo trwającej dyskusji na temat miejsca i roli państwa w gospodarce
rynkowej, prowadzonej zarówno przez teoretyków jak i polityków gospodar-
czych, reprezentujących różne doktryny ekonomiczne, jedno wydaje się chyba
pewne. Mianowicie to, iż polityka gospodarcza państwa w każdej sytuacji,
niezależnie od przyjętego modelu funkcjonowania gospodarki, roli i zakresu
interwencjonizmu państwowego, wywierała i będzie wywierać zasadniczy

                                           
1 Por. W. Bieńkowski, Polityka ekonomiczna i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki

we współczesnym świecie [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią
Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000, s. 39.
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wpływ na poziom konkurencyjności międzynarodowej na poziomie przedsię-
biorstwa, jak i gospodarki, jako całości.2

We współczesnym świecie brak jest gospodarki, która opierałaby się
wyłącznie na jednym ze skrajnych modeli wolnokonkurencyjnym czy interwen-
cjonistycznym. Generalnie są to gospodarki mieszane z różnym zakresem,
formami i kierunkami interwencjonizmu państwowego.3 Stąd też próba bezkoli-
zyjnego połączenia instrumentów rynkowych z elementami interwencjonizmu
państwowego może przybliżać sukces gospodarki w wymiarze międzynarodo-
wym.

Sukces ten, to uzyskanie przewagi konkurencyjnej w skali międzynaro-
dowej. Wyrażający się w stałym zwiększaniu udziału danej gospodarki
w światowej wymianie gospodarczej, przez uruchamianie działań ujawniają-
cych nowe przewagi komparatywne. Inaczej mówiąc, gospodarka konkuren-
cyjna to taka gospodarka, która jest w stanie podjąć skuteczną walkę, zmie-
rzającą do zagwarantowania sobie rosnących, długookresowych korzyści,
wynikających z międzynarodowego podziału pracy w warunkach rosnącej
konkurencji ze strony otoczenia międzynarodowego poprzez odpowiednie
dostosowania do zmieniających się warunków wewnętrznych
jak i zewnętrznych.4

Rywalizacja gospodarcza polega głównie na konkurowaniu eksporterów
na rynkach międzynarodowych oraz konkurowaniu rodzimych producentów
na rynku krajowym z importem. Polityka państwa. Powinna zatem wspierać
konkurencyjność przedsiębiorstw w obu wymiarach, czyli powinna mieć cha-
rakter integralnego oddziaływania na strukturę, organizację oraz kierunki go-
spodarczej aktywności przedsiębiorstw krajowych.5

Należy przy tym pamiętać, iż celem nadrzędnym polityki gospodarczej
jest poprawa poziomu i jakości życia społeczeństwa, czyli służyć powinna
trwałemu zwiększaniu dobrobytu społecznego. Dlatego też wzrost konkuren-
cyjności gospodarki nie może być celem samym w sobie.

3. Globalne wyzwania dla polityki państwa w aspekcie wspierania
konkurencyjności gospodarki

Poziom międzynarodowej konkurencyjności gospodarki determinowany
jest przez szereg czynników, które w najbardziej ogólny sposób podzielić
można na dwie grupy, a mianowicie te o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-

                                           
2 Por. W. Bieńkowski, Polityka ekonomiczna..., op. cit., s. 39.
3 A. Karpiński, Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997,

s. 28.
4 Por. W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykań-

skiej, Warszawa 1995, s. 32 oraz J. Bossak, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania mię-
dzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, „Monografie i Opracowania
SGPiS” nr 153, Warszawa 1985, s. 42.

5 Por. M. Gorynia, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekono-
miczna, „Ekonomista”, s. 343.
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nym. Większa znaczenie przypisuje się czynnikom wewnętrznym, a wśród nich
rolę pierwszoplanową odgrywa polityka gospodarcza państwa.6

Wskutek pojawiania ciągłych zmian w otoczeniu gospodarczym, politycz-
nym i społecznym gospodarek narodowych, jak i pod wpływem zmian samych
gospodarek narodowych, konieczne staje się również przeorientowanie się
państwa, jako realizatora polityki gospodarczej.

Zmiany te stają się również przyczyną rewizji teorii makroekonomicz-
nych, opisujących rzeczywistość gospodarczą, stanowiących źródło wiedzy
polityków gospodarczych, opierających swoje metody rządzenia na formuło-
wanych przez te doktryny prawach ekonomicznych. Zmiana warunków funk-
cjonowania gospodarek zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, staje się
skutecznym sposobem weryfikacji tej wiedzy. To, co było ocenione wcześniej,
jako obiektywnie słuszne, niekoniecznie musi sprawdzić się w nowych warun-
kach, dając wystarczające korzyści z zastosowania tej wiedzy w praktyce
gospodarczej. Konsekwentne trwanie przy raz obranym kierunku w polityce
ekonomicznej wydaje się zatem błędem.

W dobie postępującej globalizacji gospodarki światowej i intensywnie za-
chodzących procesów integracyjnych, gospodarki narodowe wystawiane są
na oddziaływania coraz silniejszej presji otoczenia międzynarodowego. Ro-
snąca siła konkurencji, głównie ze strony kapitału międzynarodowego,
jest wynikiem liberalizacji rynków przez likwidowanie barier w przepływie czyn-
ników produkcji. Rządy często pozbawione są możliwości skutecznego od-
działywania na kierunki przepływu tego kapitału, który staje się coraz silniejszy
w porównaniu do zdolności państwa do jego bezpośredniej kontroli. Poziom
obrotów wielu transnarodowych firm przekracza budżety małych i średnich
krajów.7

Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza, zwiększająca się
otwartość gospodarek, to najbardziej widoczne i znaczące megatrendy, którym
podlegają, co prawda z różną intensywnością, regiony świata i poszczególne
gospodarki. Stanowią one przyczynę zmian kierunków, metod i narzędzi pro-
wadzonej polityki państwa w sferze gospodarczej. Mówić można w związku
z tym o nowych wyzwaniach dla polityki gospodarczej obecnych i przyszłych
rządów. Gospodarka konkurencyjna musi tym wyzwaniom sprostać.

Z jednej strony uwidaczniają się obszary życia gospodarczego i społecz-
nego, które powinny stanowić przedmiot szczególnej uwagi ze strony państwa
i tam obserwować się będzie rosnące znaczenie polityki ekonomicznej. Należy
tu wymienić m.in.:8
• rodząca się tzw. „nową gospodarkę” opierająca się o zastosowanie technik

kapitałochłonnych i wiedzochłonnych, co w praktyce oznacza komplikowa-
nie się procesów produkcyjnych oraz pochłanianie coraz większych środ-

                                           
6 Por. S. Upława, Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki,

Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, „Z prac Instytutu” nr 32, Warszawa 1996.
7 Por. A. Karpiński, op. cit., s. 31-32.
8 Ibidem, s. 29-30.
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ków na finansowanie postępu technicznego, odpowiedniego poziomu wy-
kształcenia społeczeństwa;

• coraz bardziej dotkliwe, negatywne skutki postępu cywilizacyjnego i ich
presja na środowisko naturalne, co staje się przyczyna rosnącego znacze-
nia ekorozwoju;

• ujawniające się problemy demograficzne, zarówno w społeczeństwach
wysokorozwiniętych, jak i słabo rozwiniętych, ujawniające w niekorzystnym
przyroście naturalnym.

Natomiast z drugiej strony pojawiają się ograniczenia w możliwościach
oddziaływania polityki państwa na sferę gospodarczą. Wspomniane wcześniej
procesy globalizacji i integracji, powodujące otwieranie się narodowych syste-
mów gospodarczych, redukują bądź eliminują obszary oddziaływania państwa,
pozbawiając je możliwości stosowania niektórych narzędzi interwencji.
Za przykład wskazać można w tym momencie chociażby na liberalizację mię-
dzynarodowej, następującej w wyniku ustaleń kolejnych rund negocjacji GATT
(WTO). Osiągnięte porozumienia dotyczące znaczącej redukcji poziomu sta-
wek celnych, ograniczających możliwości protekcji w polityce handlowej,
jak i stosowanych ograniczeń ilościowych. Ponadto dynamicznie zachodzące
procesy integracji głównie w Europie, powodują centralizację decyzji
w zakresie polityki gospodarczej na poziomie organów ponadnarodowych,
np. polityka monetarna, polityka kursu walutowego, za pomocą której państwo
może oddziaływać na koszty, ceny oraz konkurencyjność eksportu. Rządy
narodowe utraciły w związku z tym pewien zakres autonomii oraz narzędzia
tradycyjnie wykorzystywane w ramach polityki gospodarczej państwa. Procesy
integracyjne będą powodowały, iż państwo wskutek przenoszenia określonych
uprawnień na organy ponadnarodowe w zakresie polityk makroekonomicz-
nych, będzie koncentrowało swoją uwagę na politykach mikroekonomicznych
z rosnącą rolą polityki strukturalnej. Reasumując, wspomniane tendencje
uzasadniać mogą słuszność postawionej wcześniej tezy.

Obserwując w obecnym czasie gospodarki europejskie, można postawić
tezę, że lepiej radzą sobie z globalną konkurencją te gospodarki, które posta-
wiły na otwarcie gospodarcze, stopniowe ograniczanie bezpośredniego od-
działywania państwa na procesy gospodarcze, zastępując państwo – tam
gdzie jest to tylko możliwe, biorąc pod uwagę koszty tych zmian – rozwiąza-
niami rynkowymi.

Przykładem takiego kraju jest Irlandia. W gospodarce tej w latach osiem-
dziesiątych w ciągu relatywnie krótkiego okresu czasu, udział budżetu państwa
w PKB spadł z około 55% do około 40%. Natomiast deficyt budżetowy został
ograniczony z poziomu 10% PKB do około zera. W wyniku tych zmian, któ-
re doprowadziły do spadku udziału sektora publicznego w gospodarce do
około 7%, gospodarka ta w latach dziewięćdziesiątych osiąga spektakularny
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wzrost gospodarczy, który jest w dużym stopniu wynikiem napływu inwestycji
bezpośrednich.9

Źródła sukcesu gospodarki irlandzkiej tkwią przede wszystkim w spraw-
nie prowadzonej polityce gospodarczej rządu, która polegała na otwarciu go-
spodarczym, rozpoczętym w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Spowodo-
wało to bardzo dynamiczny napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Liberalna polityka gospodarcza rządów Irlandii, tworzyła i tworzy sprzyjający
klimat dla napływu kapitału zagranicznego, głównie ze Stanów Zjednoczonych.

Można, zatem przypuszczać, że zbyt duży udział sektora publicznego
(np. w Grecji ok. 25%) może negatywnie wpływać przede wszystkim na efek-
tywność inwestowania, również w te dziedziny, które stanowią źródło bardziej
dynamicznego rozwoju gospodarczego.10

Wskazać należy przede wszystkim dwa generalne czynniki, które stały
się podstawami uzyskania przewagi lokalizacyjnej bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Po pierwsze stało się za przyczyną prowadzonych na szeroką
skalę inwestycji w infrastrukturę, umożliwiającą wykorzystanie najnowocze-
śniejszych technologii. Po drugie istotnym czynnikiem zachęcającym do inwe-
stowania w tym kraju stały się relatywnie niskie stopy podatkowe dla podmio-
tów zagranicznych. Po trzecie Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej,
co pozwala jej dyskontować korzyści wynikające z integracji gospodarczej.·

4. Polityka proinnowacyjna państwa

Kluczowym problemem w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki
jest polityka innowacyjna państwa.11 Innowacyjność gospodarki jest kluczowym
warunkiem jej konkurencyjności. We współczesnych gospodarkach staje się
ona ważnym elementem polityki strukturalnej. Do podstawowych zadań polityki
proinnowacyjnej państwa zaliczyć należy intensyfikowanie wdrożeń nowych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych poprzez zwiększanie chłonności
przedsiębiorstw na wyniki badań naukowych, wykorzystywania nowoczesnej
wiedzy oraz usprawnień w dziedzinie organizacji i zarządzania. Zwiększenie
innowacyjności przedsiębiorstw, to jednocześnie zwiększenie ich zdolności
wytwarzania nowych lub/i zmodyfikowanych towarów. Oznacza to możliwość
stworzenia takiej oferty produktowej, która będzie w stanie zaspokoić rosnące
wymagania rynku krajowego, a przede wszystkim międzynarodowego.

Państwo, które jak już wcześniej wspomniano, posiada obecnie ograni-
czone możliwości wykorzystywania tradycyjnych narzędzi polityki gospodar-
                                           
9 Por. W. Orłowski, Polskie szanse w świetle doświadczeń krajów średnio rozwiniętych,

wcześniej przyjętych do Unii Europejskiej [w:] J. Winiecki (red.), Polska wobec integracji
z Unią Europejską i globalizacji gospodarki, TEP, Warszawa 1999, s. 39-42.

10 Ibidem.
11 W listopadzie 1994 r. Komitet Badań Naukowych opracował „Założenia polityki proinnowa-

cyjnej państwa”. W dokumencie tym zawarto cele szczegółowe działań państwa oraz zapro-
ponowano instrumenty, które powinny być wykorzystane przez rząd, w celu podniesienia po-
ziomu innowacyjności gospodarki polskiej.
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czej, w celu tworzenia sprzyjających warunków rozwoju przedsiębiorczości,
która będzie w stanie konkurować na globalnych rynkach, winno zwrócić
szczególną uwagę na rozwój instytucji, których celem będzie wspieranie funk-
cjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz ich działalności innowacyjnej.

Zdaniem J. Dunninga, polityka państwa w zakresie wzmacniania mię-
dzynarodowej konkurencyjności gospodarki, powinna być zorientowana na
stworzeniu odpowiedniego i sprawnie funkcjonującego otoczenia instytucjonal-
nego biznesu. Otoczenie to winno tworzyć sprzyjający klimat rozwoju przed-
siębiorczości, poprzez oddziaływanie na siłę przedsiębiorstw w walce konku-
rencyjnej.12

Wspominane rozwiązania instytucjonalne to przede wszystkim obowią-
zujące prawo, które w sposób jawny i czytelny określać będzie zasady współ-
istnienia podmiotów gospodarczych w warunkach rosnącej konkurencji. Po-
winno ono zmuszać uczestników procesów gospodarczych do przestrzegania
reguł rynku, ale jednocześnie nie może ono nadmiernie ograniczać swobód
gospodarczych.

Do instytucji tych zaliczyć należy również instytucje publiczne i prywatne,
które uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym kraju.13 Nazywane się je
również instytucjami środowiska biznesowego (buisiness environment). Po-
winny one tworzyć sprzyjające warunki inwestowania i funkcjonowania przed-
siębiorczości, a ich dynamiczny rozwój jest szczególnie ważny w gospodar-
kach transformujących się. W gospodarkach tych wypełniają lukę, powstającą
w wyniku stopniowego wycofywania się państwa. Stają się one bardzo waż-
nym elementem tzw. infrastruktury rynku, koniecznym w gospodarce rynkowej.
W związku z tym, państwo powinno być inicjatorem ich powstawania. Instytu-
cje te muszą posiadać odpowiednie cechy jakościowe i tworzyć system pod-
miotów wzajemnie powiązanych i uzupełniających się, ponieważ sprzyja reali-
zacji ich wspólnego celu.

Powyższy problem znalazł odzwierciedlenie w koncepcji polegającej
na zbudowaniu systemu innowacji (krajowego systemu innowacji – KSI
oraz regionalnego systemu innowacji – RSI).14 Określić go można jako mecha-
nizmy, struktury, powiązania między instytucjami publicznymi i prywatnymi
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Ważnym elementem tak rozumianego
systemu innowacji jest współpraca świata nauki ze sferą biznesu. Te rozwią-
zania systemowe powinny zwiększać dostępność przedsiębiorstwom do osią-
gnięć nowoczesnej wiedzy i techniki przez zagwarantowanie szybszego prze-

                                           
12 J. Dunning, Govermnments, Economic Organizations and International Competitiveness,

przyt. za: A. Chmielak, Miękkie determinanty konkurencyjności międzynarodowej [w:] Konku-
rencyjność gospodarki Polski..., op. cit., s. 51.

13 Por. W. Bieńkowski, P. Sadza, Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki-
zadania dla rządu [w:] H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.), Konkurencyj-
ność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Wyd. Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 68.

14 Por. np. A. Kukliński, Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce doświadczenia i per-
spektywy [w:] Kukliński A. (red.), Problemy przestrzeni europejskiej, Warszawa 1997
oraz E. Stawasz, Instrumenty transferu..., op. cit., s. 18 i nast.
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pływu informacji oraz zwiększenie dostępności do kapitału, który będzie umoż-
liwiał wdrożenie nowych rozwiązań.15 Zwiększenie zdolności konkurencyjnej
gospodarki jest możliwe dzięki stworzeniu i rozwijaniu krajowego oraz regio-
nalnego systemu innowacji, czyli zastosowanie takich rozwiązań instytucjonal-
no-organizacyjnych, które korzystnie wpływać będą na absorpcję i dyfuzję
innowacji w gospodarce. Ważne jest, aby poszczególne elementy tego syste-
mu działały w sposób spójny, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regional-
nym.16

Globalizacja powoduje również ewolucję w polityce innowacyjnej współ-
czesnych gospodarek. Polegają one głównie na zmianie pozycji państwa
i charakteru jego oddziaływania. Jak pisze E. Stawasz: „początkowo państwo
było głównym aktorem polityki innowacyjnej i starało się narzucać (w drodze
regulacji) określone kierunki rozwoju technologicznego, współcześnie działa
ono bardziej jako koordynator i czynnik ułatwiający, który tworzy instytucjonal-
ne ramy dla samoregulacji przebiegu innowacji technologicznych. W polityce
innowacyjnej coraz częściej uwzględnia się aspekty organizacyjne, instytucjo-
nalne i kulturowe innowacji”.17

Wspomniane zmiany w charakterze polityki innowacyjnej zaobserwować
można na przykładzie krajów Unii Europejskiej. Problem ten prezentowany jest
w tabeli 1.

5. Zakończenie

Powyższe rozważania miały na celu próbę przeanalizowania najistotniej-
szych zmian (zdaniem autora), które są widoczne w polityce gospodarczej
współczesnych gospodarek oraz wskazanie przyczyn powodujących je.

Tabela 1. Ewolucja polityki innowacyjnej krajów Unii Europejskiej
Polityka

innowacyjna Tradycyjna Obecna

Przedmiot Rozwój innowacji technologicz-
nych

Dodatkowo: aspekty organizacyj-
ne, instytucjonalne i kulturowe
innowacji

Cel Wzrost gospodarczy Dodatkowo: problemy społeczne
i ekologiczne

Fazy procesu
innowacji
technologicz-
nych

Początkowe, dalekie od rynku
(głównie badania podstawowe)

Także fazy bliskie rynkowi (transfer
technologii)

                                           
15 Por. c
16 T. Markowski, Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego

Polski 2000-2006 [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa strategia rozwoju regionalnego, Polska
Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Biuletyn” zeszyt 191,
Warszawa 2000, s. 340.

17 E. Stawasz, op. cit., s. 31.
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Integracja
polityczna

Element polityki gospodarczej
(głównie ukryta polityka inno-
wacyjna)

Niezależna dziedzina polityki,
ściśle związana z innymi dziedzi-
nami (w coraz większym stopniu
jawna i widoczna polityka techno-
logiczna)

Rola państwa Główny aktor procesu innowacji
technologicznych

Czynnik ułatwiający i koordynator
samoregulacji procesu innowacyj-
nego

Instrumenty Wsparcie, regulacje Budowa infrastruktury
Typ Bezpośrednia kontrola Kontrola kontekstu

Źródło: J. Kozłowski, Polityka naukowa – polityka innowacyjna. Nowe rozwiązania.
Streszczenie wybranych publikacji zachodnich; cyt. za: E. Stawasz, op. cit.,
s. 31.

Zmiana orientacji w polityce rządów widoczna jest chociażby w Unii Eu-
ropejskiej. Dotyczy to głównie państw kontynentalnych, które odchodzą powoli
od socjalnego charakteru polityki gospodarczej, wymagającej większej obec-
ności państwa w gospodarce, na rzecz zwiększającego się liberalizmu, cho-
ciażby w ramach narzędzi fiskalno-budżetowych.

Błędem byłoby jednocześnie sądzić, iż znaczenie polityki gospodarczej
zostanie istotnie zmniejszone. Polityka państwa będzie miała nadal znaczący
wpływ na dynamizowanie rozwoju gospodarczego, przez działania w ramach
polityki strukturalnej, która – jak już wcześniej wspomniano – sprzyjać będzie
tworzeniu podstaw konkurencyjności gospodarki. Będzie się to odbywało
głównie przez wyszukiwanie i wykorzystywanie nowych możliwości uzyskiwa-
nia przewag rynkowych na arenie międzynarodowej.

Szczególnego znaczenia problem ten nabiera w gospodarkach transfor-
mujących się, w których z zasady znaczenie aktywnej roli państwa jest więk-
sze, niż w gospodarkach o dłuższej historii gospodarek rynkowych. Polityka
gospodarcza w takich krajach musi służyć nadrabianiu zaległości w poziomie
rozwoju gospodarczego w stosunku do reszty rozwiniętych gospodarek rynko-
wych. Osiągnięcie tego celu zdecydowanie wymaga podejmowania bardziej
intensywnych działań ze strony rządu, niż w przypadku, gdy gospodarka wy-
pracowała już swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a rola państwa może
się skupić na utrzymaniu jej dotychczasowej pozycji. Nie oznacza to, iż gospo-
darki wysokorozwinięte nie dążą do wzmocnienia swojej międzynarodowej
pozycji. Różnica polega na tym, iż rządy w obu przypadkach podejmują działa-
nia w warunkach ekonomicznych.

Nie mniej jednak w każdej sytuacji gospodarczej, państwo, będące ini-
cjatorem przemian systemowych, gospodarczych i politycznych, powinno
oddziaływać szczególnie na te obszary gospodarki, które w przyszłości staną
się nośnikami postępu gospodarczego i społecznego. Dotyczy to głównie
polityki proinnowacyjnej, polegającej na ukierunkowaniu gospodarki na postęp
techniczny, zmiany technologiczne i organizacyjne itd. Państwo powinno
uczestniczyć w ich finansowaniu oraz współfinansowaniu, wraz z sektorem
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prywatnym, stwarzać podmiotom gospodarczym możliwości wykorzystywania
efektów badań naukowych i nowych rozwiązań w sferze działalności gospo-
darczej.

Polityka innowacyjna państwa powinna zatem opierać się na pobudzaniu
transferu technologii i innowacji, przez tworzenie odpowiednich systemów
infrastrukturalnych i instytucjonalnych, służących rozwojowi oraz stałemu
zwiększaniu praktycznego wykorzystania wiedzy. Służyć to będzie budowaniu
trwałych przewag konkurencyjnych.18

Zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz kształtowanie odpowiedniej
struktury działowo-gałęziowej gospodarki, w kierunku dynamizowania tych
działalności, które opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
czyli najnowszej, wiedzy muszą stać się podstawowymi celami w długookre-
sowym planowaniu strategicznym państwa i polityce gospodarczej.
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Maciej Mindur

POLITYKA WSPÓŁPRACY TRANGRANICZNEJNA
POLSKICH POGRANICZACH WSCHODNICH, PÓŁNOCNYCH

I POŁUDNIOWYCH A PRZYSPIESZENIE PROCESÓW
INTEGRACYJNYCH POLSKI Z PAŃSTWAMI UE

Istotnym czynnikiem sprzyjającym przyspieszeniu procesów integracyj-
nych Polski z państwami Unii Europejskiej jest działanie euroregionów. Euro-
regiony funkcjonujące na polskich pograniczach stanowią bowiem swego
rodzaju pomost między aktualnym systemem gospodarczym a pełną integracją
z krajami członkowskimi. Przyspieszenie ogólnego rozwoju terenów polskich
objętych współpracą transgraniczną (ponad jedna trzecia obszaru kraju –
14 euroregionów) ma wpływ na poziom całej gospodarki oraz tworzy podstawy
funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej.

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia wpływu współpracy
transgranicznej w oparciu o euroregiony na wschodniej, północznej i południo-
wej granicy Polski na:
• aktywizację społeczno-gospodarczą terenów przygranicznych,
• poziom społeczno-ekonomiczny stanu polskich terenów przygranicznych

w stosunku do współpracujących z nimi państw ościennych,
• przyśpieszenia procesów integracyjnych Polski z państwami Unii Europej-

skiej.

1. Przyczyny i warunki tworzenia w Polsce euroregionów

W Polsce podobnie jak i w innych krajach europejskich, u podstaw zacie-
śniania współpracy transgranicznej znajdują się różne przesłanki. W literaturze
tematu wymienia się najczęściej przesłanki historyczne, polityczne, gospodar-
cze i społeczne.1

Nie negując ważności czynników historycznych i politycznych w pogłę-
bianiu współpracy transgranicznej, uważam jednak, że najważniejszymi w tym
zakresie są przesłanki gospodarcze. Od nich to bowiem zależy w dużym stop-
niu realizacja podstawowych celów podejmowanej współpracy, wyrażających
się dążeniem do zrównoważonego rozwoju regionów oraz zbliżenia mieszkań-
ców i instytucji po obu stronach granicy.

                                           
1 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych oraz materiały informacyjne,

dokumentacyjne i metodyczne, Wydawnictwo Perspektywy Press, Warszawa 1996; Prak-
tyczny przewodnik współpracy transgranicznej, SERG, Wyd. II, European Cornmission, Gro-
nau – Bruksela 1997.
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Komplementarny rozwój struktur gospodarczych współpracujących re-
gionów zamierza się sfinansować głównie ze środków Unii Europejskiej, któ-
ra obszary przygraniczne traktuje w sposób priorytetowy, szczególnie
gdy prowadzone są na nich inwestycje służące współpracy transgranicznej.
A zatem rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych to nie tylko warunek
zrównoważonego ich rozwoju i podnoszenia poziomu życia obywateli tam
mieszkających, ale także sposób na uzyskanie na ten cel niezbędnych środ-
ków finansowych ze źródeł pomocowych UE.

Duże znaczenie w zacieśnianiu współpracy transgranicznej mają także
przesłanki socjologiczne, od których zależy pozytywny stosunek społeczności
realizujących wspólne zadania. Niewątpliwie można to osiągnąć poprzez
przełamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń, zwłaszcza w drodze wzmoc-
nienia kontaktów międzyludzkich, przy równoczesnym poszanowaniu odrębno-
ści kulturowej lokalnych społeczności.

Zmiany społeczno-ekonomiczne, jakie nastąpiły w Europie Wschodniej
i Środkowej po 1989 r. spowodowały dynamiczny rozwój współpracy transgra-
nicznej na wszystkich granicach Polski. Rozwój ten jednak nie był taki sam na
poszczególnych odcinkach granicy państwowej.

2. Euroregiony na granicy wschodniej i północnej

2.1. Euroregion „Bug”

Utworzenie Euroregionu „Bug” nastąpiło 29 września 1995 r. W tym dniu
bowiem w Łucku na Ukrainie wojewodowie dawnych województw: chełmskie-
go, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego, reprezentujący stronę polską
oraz Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Rady, reprezentujący stronę
ukraińską podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego
Euroregion „Bug”.

W niespełna 3 lata później, tj. 15 maja 1998 r. do euroregionu przystąpiła
strona białoruska. W efekcie tego powstał euroregion obejmujący obszar trój-
stronnej współpracy transgranicznej.

W skład euroregionu po stronie polskiej weszło 251 gmin z województw
lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego o łącznej
powierzchni 29269 km2 i ogólnej liczbie mieszkańców 2686,5 tys. osób.

Po stronie ukraińskiej w skład euroregionu wszedł obwód wołyński
o łącznej powierzchni 20143 km2 i ogólnej liczbie mieszkańców 1.075 tys.
osób.

Polską część euroregionu charakteryzuje duża różnorodność tak pod
względem ukształtowania terenu, jak i rozwoju gospodarczego. Region posia-
da wiele bogactw naturalnych eksploatowanych przez przemysł. Na przykład
w kopalni koło Łęcznej wydobywa się węgiel kamienny, zaś w okolicach Tar-
nobrzega eksploatuje się siarkę. Przemysły: środków transportu, hutniczy
i stalowy, chemiczny, spożywczy itp. skoncentrowane są w większych ośrod-
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kach miejsko-przemysłowych, zwłaszcza w Lublinie, Stalowej Woli, Puławach,
Świdniku. W regionie tym, dzięki korzystnym warunkom glebowo-klimatycznym
rozwija się również rolnictwo i leśnictwo. Przez tę część euroregionu przebie-
gają ważne szlaki komunikacyjne, m.in. z Warszawy do Kijowa przez Lublin
i Chełm oraz z Warszawy do Lwowa przez Lublin i Zamość, z możliwością
dotarcia do portów czarnomorskich.

Atrakcją turystyczną tej części euroregionu są Wyżyna Lubelska, la-
sy Roztocza, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oraz 18 parków krajobrazo-
wych i 49 rezerwatów. Znajdują się tu także liczne zabytki kultury i architektury.
Na szczególną uwagę zasługuje Kazimierz nad Wisłą, Zamość, Sandomierz,
Lublin i inne historyczne miasta, posiadające dobrze zachowaną staromiejską
zabudowę. Nie wolno nie wspomnieć również o wspaniałych pałacach:
w Baranowie Sandomierskim oraz w Kozłówce. Lublin, największe miasto
polskiej części euroregionu, jest dużym i ważnym ośrodkiem akademickim.
Działają tu Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, Akademia Rolnicza i Politechnika Lubelska.

W ukraińskiej części euroregionu istnieje również dobrze rozwinięty
przemysł. Ważną rolę spełnia przemysł wydobywczy, zwłaszcza węgla ka-
miennego w Zagłębiu Wołyńsko-Lwowskim oraz przemysły: torfu, żwirów, gliny
i innych surowców naturalnych występujących tu masowo. Ponadto badania
geologiczne wykazały, że na tym obszarze występują bogate złoża gazu ziem-
nego, rud metali kolorowych oraz fosforanów. Stanowią one nadzieje na prze-
mysłową ich eksploatację. W rejonie występują również inne gałęzie przemy-
słu, między innymi przemysły środków transportu, maszynowego, elektrotech-
nicznego, drzewnego, lekkiego, spożywczego.

Ważne miejsce w gospodarce euroregionu zajmuje rolnictwo i leśnictwo.
Region specjalizuje się w uprawie lnu, buraków cukrowych, zbóż i ziemniaków.
Rozwinięta jest także hodowla.

Na obszarze ukraińskiej części euroregionu znajduje się Szacki Park Na-
rodowy, na którym występują liczne jeziora oraz krajobraz leśno-bagienny.
W regionie tym jest także park krajobrazowy i 8 rezerwatów z bogatą fauną
i roślinnością objętą ścisłą ochroną.

W białoruskiej części euroregionu przemysł występuje głównie w ośrod-
kach miejskich i ma charakter przemysłu pracującego w oparciu o własne
surowce oraz na lokalne potrzeby. Rolnictwo jest także zacofane, gdyż kon-
centruje się głównie na uprawach zbóż, lnu i konopi. Wynika to z tego, że
w regionie tym występują olbrzymie obszary bagienne pocięte gęstą siecią
rzek.

Największym miastem tej części euroregionu jest Brześć leżący na gra-
nicy z Polską. Znajduje się tu ważny węzeł komunikacyjny spełniający funkcję
ogniwa łączącego Europę Zachodnią ze Wschodnią. W Brześciu od XVI już
wieku odbywają się słynne międzynarodowe targi odgrywające ważną rolę
w integracji poszczególnych części euroregionu.

Głównym celem utworzonego Euroregionu „Bug” jest poprawa warunków
życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie atutów położenia geograficz-
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nego, wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego, ochronę walorów środo-
wiska, wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólne działania
na rzecz budowy porozumienia między narodami.

Ideę tę zamierza się osiągnąć poprzez włączenie do realizacji celu ofi-
cjalnych władz euroregionu, którymi są: Rada Związku, Prezydium Rady
Związku, Sekretariat Związku oraz Komisja Rewizyjna. W ramach Związku
działają ponadto różne grupy robocze.

Ożywienie współpracy transgranicznej niewątpliwie nastąpi po ukończe-
niu kompleksowego programu rozwoju Euroregionu „Bug”, opracowywanego
przez około 130 osobowy zespół ekspertów z uczelni lubelskich i instytutów
naukowych z Warszawy.

2.2. Euroregion „Niemen”

W podpisanym w Augustowie w dniu 6 czerwca 1997 r. porozumieniu
o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion „Niemen” udział wzięli
przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. Zabrakło natomiast
przedstawiciela strony rosyjskiej, która jeszcze w lutym 1997 r. deklarowała
wolę współpracy transgranicznej w tym regionie. Sygnatariusze umowy
o utworzeniu Euroregionu „Niemen” za podstawowy cel przyjęli pogłębienie
wszechstronnej współpracy obszarów przygranicznych wchodzących w zakres
porozumienia.

Po stronie polskiej w skład euroregionu weszły 130 gminy z województw
podlaskiego (77 gmin) i warmińsko-mazurskiego (26 gmin). Ogólny obszar
wspomnianych gmin wynosi 20544 km2, zaś liczba mieszkańców 1190,2 tys.
osób.

Ze strony białoruskiej w skład euroregionu wszedł obwód grodzieński li-
czący 25200 km2 i 1 198,5 tys. mieszkańców, natomiast ze strony litewskiej –
powiaty Alytus i Mariampol o łącznej powierzchni 9889 km2 i liczbie mieszkań-
ców 401 tys. osób.

Polska część euroregionu ma wybitnie charakter turystyczny, ponieważ
nie ma korzystnych warunków ani dla rozwoju rolnictwa, ani większego prze-
mysłu, który reprezentowany jest tylko przez małe zakłady przemysłowe, głów-
nie branży spożywczej, drzewnej, meblarskiej, odzieżowej. A zatem jest to
przemysł wybitnie lokalny, wykorzystujący miejscowe surowce i produkujący
przede wszystkim na własne potrzeby regionu.

Przez polską część euroregionu przebiega także ważny szlak komunika-
cji międzynarodowej, zwany potocznie Via Baltica. Łączy on bowiem Helsinki
przez Talin, Rygę, Kowno, Suwałki z Warszawą oraz południową częścią
Europy. A zatem polska część euroregionu spełnia ważną funkcję w rozwoju
krajowej i zagranicznej turystyki. Wynika to z dużej lesistości euroregionu oraz
urozmaiconej rzeźby terenu, a zwłaszcza dużej liczby jezior, rzek, strumieni
i kanałów, tworzących atrakcyjne i rozległe systemy wodne przebiegające
przez liczne rezerwaty i parki narodowe. Duże turystyczne zainteresowanie tą
częścią euroregionu wiąże się także z faktem występowania na nim wielu
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ciekawych zabytków. Wspomnieć tu trzeba m.in. o średniowiecznych pokrzy-
żackich zamkach, gotyckich kościołach, barokowych zespołach klasztornych
i innych zabytkach kultury materialnej, które przetrwały do dziś mimo licznych
wojen i zawieruch dziejowych.

Białoruską i litewską część euroregionu charakteryzują cechy podobne
do części polskiej, tj. niewielki rozwój przemysłu oraz sprzyjające warunki
naturalne dla rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej.

Dla realizacji wielokierunkowych zadań dotyczących zacieśnienia współ-
pracy transgranicznej powołane zostały formalne organy Euroregionu „Nie-
men”. Są nimi Rada Euroregionu, Prezydium, Sekretariat, grupy robocze oraz
Komisja Rewizyjna.

W pierwszym roku działalności euroregionu wydatki zostały sfinansowa-
ne w 57 % z budżetu wojewody suwalskiego, w 23 % ze środków Polsko-
Litewskiej Izby Gospodarczej i w 20 % ze środków PHARE CBS. Wspomniane
wydatki przeznaczone zostały głównie na tworzenie struktur organizacyjnych
euroregionu. Szczegółowy program działania Euroregionu „Niemen” opraco-
wywany jest przez zespół naukowy Politechniki Białostockiej, który wygrał
ogłoszony przez Komitet Badań Naukowych konkurs w tej sprawie.

W programie uwzględniono między innymi to, że obszar ten ma szcze-
gólny związek z Bałtykiem i ochroną jego wód, oraz to, że Suwalszczyzna
została włączona do państw Morza Bałtyckiego korzystających z pomocy
finansowej UE. Ponadto program w swoich założeniach uwzględniać ma roz-
wój istniejącej od 1996 r. Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której
do końca 2005 r. ma powstać 15 tys. nowych miejsc pracy.

2.3. Euroregion „Bałtyk”

Euroregion „Bałtyk” powstał w wyniku podpisania wielostronnej umowy
w Malborku w dniu 22 lutego 1998 r. W podpisaniu porozumienia udział wzięli
przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych 6 państw
leżących nad Bałtykiem, tj. Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji. Sygna-
tariusze umowy za główny cel postawili sobie realizację wspólnych planów
rozwoju terenów przygranicznych poprzez likwidację dotychczasowych barier
hamujących owocną współpracę na rzecz poprawy warunków życia ludzi za-
mieszkujących obszar euroregionu.

Ze strony polskiej do Euroregionu „Bałtyk” należy 68 gmin o łącznej po-
wierzchni 11067 km2 i liczbie mieszkańców 1.777,1 tys. osób. Wspomniane
gminy znajdują się na terenie województwa pomorskiego (40 gmin), warmiń-
sko-mazurskiego (27 gmin) i województwa zachodnio-pomorskiego (1 gmina).

Do Euroregionu „Bałtyk” przystąpiły:
• Ze strony duńskiej hrabstwo Bornholm liczące 598 km2 i 46 tys. mieszkań-

ców;
• Ze strony litewskiej okręg kłajpedzki o łącznej powierzchni 5750 km2 i liczbie

mieszkańców 416 tys. osób;
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• Ze strony łotewskiej miasto i region Liepaja o powierzchni 3594 km2 i liczbie
mieszkańców 150 tys. osób;

• Ze strony rosyjskiej Obwód Kaliningradzki z miastami pasa nadmorskiego
o ogólnej powierzchni 15100 km2 i liczbie mieszkańców 930 tys. osób;

• Ze strony szwedzkiej województwa Blekinge, Kalmar i Kronberg o łącznej
powierzchni 22000 km2 i liczbie mieszkańców 580 tys. osób.

Polska część Euroregionu „Bałtyk” jest bardzo atrakcyjna zarówno pod
względem gospodarczym, jak i turystyczno-krajoznawczym. Mieszczą się tu
bowiem ważne ośrodki miejsko-przemysłowe: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk.
W ośrodkach tych rozwijają się przemysły: stoczniowy, petrochemiczny,
drzewny, papierniczy, maszynowy, przetwórstwa rolno-spożywczego, farma-
ceutyczny, lekki. Region pełni także ważną rolę w systemie komunikacyjnym. Znaj-
dują się tu ważne węzły komunikacyjne o randze krajowej i międzynarodowej.
Na szczególną uwagę zasługują morskie porty handlowe obsługujące różne gałęzie
transportu w relacjach północ-południe Europy.

Malownicze krajobrazy wybrzeża bałtyckiego i pojezierzy, liczne jeziora
otoczone lasami, atrakcyjne szlaki wodne, duża liczba rezerwatów i parków
krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej – to walory euroregionu,
które przesądziły o tym, że jest on jednym z największych regionów turystycz-
nych w Polsce.

Ludność duńskiej części euroregionu z głównym miastem Ronne, utrzy-
muje się z rolnictwa, rybołówstwa oraz turystyki. Wyspa Bornholm w centralnej
swej części porośnięta jest lasami, natomiast na południu ma liczne plaże.
W północnej części wyspy występują postrzępione urwiska górskie. Wydoby-
wany jest tu m.in. granit i gliny kaolinowe, stanowiące bogactwo naturalne
Bornholmu.

Litewska część euroregionu, z głównym miastem Kłajpedą, należy do dobrze
rozwiniętych pod względem gospodarczym. Posiada przemysły: stoczniowy, rybny,
drzewny, papierniczy oraz chemiczny. Ponadto osiąga duże korzyści z portu han-
dlowego i rybackiego. Nadmorskie położenie oraz liczne zabytki kultury materialnej
sprzyjają rozwojowi turystyki w tym regionie.

Rosyjska część euroregionu, z miastami Kalingrad, Sowietsk, Gusiew
i Bałtyjsk, stanowi enklawę oddzieloną od terytorium Rosji. Jej walorem jest to,
że ma najkrótsze połączenia z krajami Europy Zachodniej, a więc może sta-
nowić cenny przyczółek zapewniający Rosji współpracę z tymi państwami.
Jest to szczególnie możliwe ze względu na to, że funkcjonuje tu specjalna
strefa ekonomiczna.

Część szwedzka euroregionu jest atrakcyjna pod względem gospodar-
czym, ponieważ jest to obszar o długiej tradycji przemysłowej. Działają tu
między innymi takie zakłady, jak: Telecom, Ericsson, Volvo, ABB, Saab, Sca-
nia, IKEA. Występują w nim także zakłady przemysłów: rybnego, rolnego,
papierniczego, drzewnego, meblarskiego, szklarskiego i inne.
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O konieczności współpracy w ramach Euroregionu „Bałtyk” przemawia
ponadto fakt eksploatacji przez Szwecję elektrowni atomowej, stanowiącej
szczególne zagrożenie dla sąsiadujących regionów.

Szwedzka część euroregionu ma także dobrze rozwiniętą sieć komuni-
kacyjną (obejmującą transport drogowy, kolejowy, promowy i lotniczy), zapew-
niającą łączność z całym krajem i z zagranicą. Ta część euroregionu ma także
cenne i atrakcyjne walory turystyczno-krajoznawcze wykorzystywane przez
krajowych i zagranicznych turystów.

Dla realizacji celów i zadań nakreślonych umową o utworzeniu Eurore-
gionu „Bałtyk” powołane zostały statutowe jego organy: Rada Euroregionu,
Prezydium, Sekretariat oraz grupy robocze.

3. Euroregiony na granicy południowej

3.1. Euroregion „Glacensis”

Początki działań związanych z podpisaną 5 grudnia 1996 r. w Hradec
Kralove umową o utworzeniu euroregionu pogranicza Czech, Moraw i Ziemi
Kłodzkiej noszącego nazwę „Glacensis”2 sięgają pierwszych miesięcy 1992 r.

Umowa podpisana została między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodz-
kiej a Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza
Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej.

Euroregion po stronie polskiej objął 17 gmin województwa dolnośląskie-
go o łącznej powierzchni 1902 km2 i ogólnej liczbie mieszkańców 198,8 tys.
osób, zaś po stronie czeskiej – kilkanaście gmin położonych na terenie 7 po-
wiatów Sudetów Środkowych i Wschodnich. Euroregion „Glacensis” jest typo-
wo turystyczny.

Po polskiej stronie euroregionu jest wiele parków krajobrazowych, rezer-
watów przyrody i terenów specjalnie chronionych. Na wyróżnienie zasługują
Góry Stołowe, na obszarze których znajdują się m.in. park narodowy oraz park
krajobrazowy i 4 rezerwaty. Również na terenie Gór Bystrzyckich i Orlickich
znajduje się atrakcyjny rezerwat oraz projektowany jest park krajobrazowy.

Ponadto na obszarze Masywu Śnieżnika znajduje się park krajobrazowy
i 5 rezerwatów. Pomnikami przyrody w polskiej części euroregionu są także:
Wielkie Torfowisko Batorowskie, Wodospad rzeki Wilczki oraz głęboka jarowa
dolina tej rzeki w Międzygórzu, rezerwat leśny „Cisowa Góra” i inne.

Po polskiej stronie znajduje się również wiele uzdrowisk wykorzystują-
cych duże zasoby wód mineralnych. Wymienić tu trzeba m.in.: Kudowę Zdrój,
Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Polanicę Zdrój, Długopole Zdrój itp. Region posiada
także wiele obiektów kultury materialnej oraz ciekawą architekturę. Dotyczy to
zarówno miast (Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzygórz), jak i mniejszych
jednostek osadniczych, zwłaszcza sanatoryjnych i uzdrowiskowych.
                                           
2 Nazwa „Glacensis” ma historyczny rodowód wywodzący się ze średniowiecznego łacińskiego

określenia Ziemi Kłodzkiej.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 201-218208

Po stronie czeskiej znajdują się także malownicze krajobrazy górskie
i podgórskie. Ich dodatkowymi walorami jest dobre zagospodarowanie tury-
styczne, sprzyjające rozwojowi turystyki krajowej i zagranicznej. Mimo tego
podstawą gospodarki po stronie czeskiej jest przemysł, zwłaszcza przemysły:
maszynowy, włókienniczy, spożywczy i drzewny. Dotyczy to zwłaszcza miast
powiatowych: Trutnow, Nachod, Rychnow nad Kneznou, Usti nad Orlici, Šurn-
perk, Jesenik, Hradec Kralove itp. W regionach górskich natomiast dominuje
turystyka i wypoczynek.

Dla realizacji celów określonych w porozumieniu o ponadgranicznej
współpracy rejonu Sudetów Środkowych i Wschodnich powołane zostały for-
malne organy Euroregionu „Glacensis”, którymi są: Rada Euroregionu, Sekre-
tariat, Komisja Rewizyjna oraz grupy robocze. Siedzibą euroregionu jest
Kłodzko oraz Rychnow nad Kneznou.

Współpraca transgraniczna napotyka na liczne trudności (niedogodności
w przekraczaniu granic, słaba kondycja finansowa podmiotów gospodarczych,
dekapitalizacja infrastruktury, brak systemowej ochrony środowiska, zwłaszcza
w miejscowościach uzdrowiskowych itp.), mimo to daje się zauważyć pewne
pozytywne w tym zakresie działania. Do pozytywów zaliczyć należy między
innymi odbywające się od kilku już lat we wrześniu i październiku Polsko-
Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, angażujące znaczne rzesze mieszkań-
ców po obu stronach granicy. Warto podkreślić, że w ramach tych Dni odbyło
się już ponad 150 imprez, a w roku 1998 były nawet dofinansowane przez Unię
Europejską z funduszy PHARE-Credo. Pogłębieniu współpracy transgranicznej
służy także wydawany miesięcznik „Ziemia Kłodzka – Od Kladskeho Pomezi-
Glatzer Bergland”, w którym publikowane są liczne artykuły polskich i czeskich
autorów na temat Euroregionu „Glacensis”.

3.2. Euroregion „Pradziad”

Euroregion „ Pradziad” utworzony został 2 lipca 1997 r. w wyniku podpi-
sania w tym dniu w czeskiej miejscowości Jesenik dwustronnej umowy.
W imieniu strony polskiej umowę podpisało Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
Dorzecza Osobłogi oraz Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej, zaś w imieniu strony
czeskiej – Stowarzyszenia Miast i Gmin powiatów Bruntal, Jesenik i Sumperk.

W skład euroregionu po stronie polskiej weszło 12 gmin z województwa
opolskiego o łącznej powierzchni 1613 km2 i ogólnej liczbie mieszkańców 214,4 tys.
osób, natomiast po stronie czeskiej − gminy trzech ww. powiatów o łącznej po-
wierzchni 2465 km2 i liczbie mieszkańców 128 tys. osób.

Euroregion ten ma wybitnie charakter uzdrowiskowo-turystyczny. Prze-
mysł natomiast spełnia funkcję uzupełniającą.

Po stronie polskiej przemysł skoncentrowany jest w miastach, w szcze-
gólności w Nysie, będącej największym w tej części regionu miastem. Prze-
mysł reprezentowany jest głównie przez zakłady przemysłu maszynowego,
spożywczego, obuwniczego, włókienniczego, drzewnego itp..
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Jednak walory naturalne tej części euroregionu oraz liczne zabytki kultu-
ry materialnej i dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna przesądzają o jego
turystyczno-uzdrowiskowym charakterze.

Czeska część euroregionu leżąca w paśmie Gór Opawskich i Jesioników
(z najwyższym szczytem Pradziad (1491 m.), od którego nazwę przyjął cały euro-
region) ma doskonałe warunki dla rozwoju turystyki. Wynika to z faktu, że występu-
jące tu malownicze stoki górskie porośnięte iglastymi lasami są bardzo dobrze
zagospodarowane pod względem turystycznym. W regionie tym ponadto istnieje
wiele źródeł wód mineralnych wykorzystywanych przez liczne uzdrowiska (Karlova
Studanka, Lazne Jesenik, Lipova Lazne) działające tu już od XIX wieku. Spotkać tu
można także wiele atrakcyjnych obiektów kultury materialnej. W regionie tym istnieje
ponadto dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, co dodatkowo sprzyja w pełnieniu
przez tę część euroregionu funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. Mimo przyjęcia
w porozumieniu typowych dla wszystkich euroregionów celów i zadań. Euroregion
„Pradziad” ma odmienną strukturę. Organami euroregionu są bowiem: Parlament
oraz Prezydium Euroregionu. Ponadto występuje szereg organów euroregionu
działających równolegle w każdej ze stron. Dotyczy to: Walnych Zgromadzeń, Rad
polskiej i czeskiej części euroregionu, Komisji Rewizyjnych, Sekretarzy, grup robo-
czych realizujących zadania zlecone przez Radę.

Każda ze stron ma odrębną siedzibę. Polska strona euroregionu ma sie-
dzibę w powiatowym mieście Prudniku, natomiast strona czeska − w mieście
Bruntal. Pogłębieniu współpracy transgranicznej służą między innymi organi-
zowane w Prudniku Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła
INTERREGION.

3.3. Euroregion „Silesia”

Podpisanie umowy o utworzeniu polsko-czeskiego Euroregionu „Silesia”
nastąpiło dnia 20 września 1998 r. w czeskiej miejscowości Opawa. W podpi-
saniu umowy udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Dorzecza
Górnej Odry oraz Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opaw-
skiego.

Euroregion „Silesia” objął po stronie polskiej 14 gmin województwa opol-
skiego i śląskiego o łącznej powierzchni 1247 km2 i ogólnej liczbie mieszkań-
ców 240,2 tys. osób, zaś po stronie czeskiej tylko 6 gmin o łącznej powierzchni
222 km2 i liczbie mieszkańców 119 tys. osób. Strona polska ma charakter
przemysłowo-rolniczy. Na bazie bogatych złóż naturalnych występuje tu prze-
mysł wydobywczy. Ponadto w tej części euroregionu występują przemysły:
metalurgiczny, maszynowy, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, mineralny
itp. Dobrze rozwinięte jest także rolnictwo, które dostarcza produkty do bezpo-
średniego spożycia oraz surowce dla miejscowego przemysłu spożywczego.

W euroregionie występuje wiele wód powierzchniowych, ponieważ poza
Odrą z jej dopływami, tj. Opawą, Psiną i Olzą są także liczne zbiorniki powyro-
biskowe oraz stawy. Miasta euroregionu mają ciekawą architekturę oraz wiele
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zabytków pochodzących z XII − XIV wieku, stanowiących przedmiot zaintere-
sowania licznych rzesz turystów zwiedzających region.

Strona czeska ma także dobrze rozwinięty przemysł. Dominują tu prze-
mysły: maszynowy, papierniczy, farmaceutyczny, tekstylny meblowy itp.

Ważną rolę gospodarczą na tym obszarze spełniają także rolnictwo i le-
śnictwo. W tej części euroregionu znajduje się ponadto wiele interesujących
zabytków historycznych: kościołów, klasztorów, zamków, pałaców i innych.
obiektów kultury materialnej. Najwięcej zabytków znajduje się w Opawie.
W mieście tym ma także siedzibę najmłodszy w Republice Czeskiej Uniwer-
sytet Śląski.

Podstawowym celem utworzonego euroregionu było podejmowanie
wspólnych działań dla zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego
mieszkańców i instytucji. Realizację tego celu zapewnić mają powołane for-
malne organy Euroregionu „Silesia”. Są nimi: Rada Euroregionu, Prezydium,
Komisja Rewizyjna, Sekretariat euroregionu oraz grupy robocze. Niezbędne
środki na działalność euroregionu mają pochodzić ze składek członkowskich,
z dotacji, darowizn i innych źródeł.

3.4. Euroregion „Śląsk Cieszyński”

Euroregion „Śląsk Cieszyński” utworzony został 22 kwietnia 1998 r.
w wyniku podpisania polsko-czeskiej umowy. Stronę polską reprezentowało
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, natomiast stronę
czeską – Regionalny Związek Czesko-Polskiej Współpracy Śląska Cieszyń-
skiego.

W skład euroregionu ze strony polskiej weszło 15 gmin z województwa
śląskiego o łącznej powierzchni 928 km2 i ogólnej liczbie ludności 297,4 tys.
osób, zaś ze strony czeskiej – powiat Karwina i przygraniczna część powiatu
Frydek-Mistek o łącznej powierzchni 600 km2 i liczbie mieszkańców 360 tys.
osób.

Euroregion „Śląsk Cieszyński” ma walory turystyczno-krajoznawcze, mi-
mo że ma także rozwinięty przemysł i rolnictwo.

Po stronie polskiej przebiegają liczne malownicze górskie szlaki turystyczne.
Znajduje się tu również tzw. Jezioro Goczałkowickie. Na obszarze tym turyści mogą
korzystać z dobrze rozbudowanej bazy noclegowej oraz licznych obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych. Istnieją tu także ciekawe zabytki kultury materialnej oraz wiele
muzeów i izb regionalnych. Do najbardziej znanych miejscowości wczasowo-
uzdrowiskowych zaliczyć należy Wisłę i Ustroń oraz tzw. beskidzką trójwieś,
tj. Istebnę, Jaworzynkę i Koniaków. Wisła słynie z organizowanych imprez folklory-
stycznych w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Atrakcją tego regionu jest mię-
dzy innymi to, że w gminie Chybie znajduje się unikalna placówka PAN zajmująca
się nowoczesną hodowlą ryb.

Przez Cieszyn, ważny dla euroregionu ośrodek miejsko-przemysłowy, prze-
biega międzynarodowa droga łącząca północną część Europy z południem.
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W Cieszynie mieści się także Filia Uniwersytetu Śląskiego, nadając temu granicz-
nemu miastu rangę ośrodka akademickiego.

Czeska część euroregionu charakteryzuje się podobnymi do polskiej części
walorami naturalnymi. Wykorzystane zostały one w pełni dla rozwoju turystyki.
Sprzyja temu bardzo dobre turystyczne zagospodarowanie regionu.

Również po stronie czeskiej występują liczne zabytki w postaci histo-
rycznych kościołów, zamków, pałaców, drewnianych chat góralskich itp. Atrak-
cję turystyczną stanowią także działające na tym terenie muzea. Na uwagę
zasługują: Muzeum Huty i Druciarni w Boguminie, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
w Czeskim Cieszynie, Muzeum Górnictwa w Petrvaldzie i inne.

Strona czeska posiada dość bogate zasoby surowców naturalnych, zwłasz-
cza węgla kamiennego na obszarze Zagłębia Ostrowsko-Karwińskiego. Surowce
te wykorzystywane są przez miejscowy przemysł. W mieście Karwina działa
uniwersytet zapewniając euroregionowi pracowników z wyższym wykształce-
niem.

Podpisane porozumienie za podstawowy cel przyjęło zacieśnienie
współpracy transgranicznej oraz popieranie wszystkich działań, które prowa-
dzą do przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Organami Euroregio-
nu „Śląsk Cieszyński” są wyłącznie: Rada i Sekretariat Euroregionu. Rada
Euroregionu może powoływać stałe lub tymczasowe grupy robocze, nie sta-
nowiące jednak organów euroregionu. W ramach wspólnych działań eurore-
gion realizuje 3 projekty finansowania z funduszu PHARE CREDO, tj.:
• aktywizację agencji przygranicznych w regionie Śląska Cieszyńskiego

(Inforeg 2000),
• strategię rozwoju turystyki wokół zbiorników wodnych: Terlicko i Żeromanice

oraz Goczałkowice,
• system tras rowerowych w całym euroregionie (Regiotour).

Należy przypomnieć, że na budowę w euroregionie około 600 km dróg
rowerowych otrzymano z PHARE dotację w wysokości 295 tys. ECU.

3.5. Euroregion „Tatry”

Zawarta w dniu 26 sierpnia 1994 r. w Nowym Targu umowa o utworzeniu
transgranicznego związku Euroregion „Tatry” uwieńczyła długotrwałe w tym
zakresie negocjacje między Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ki Słowackiej, które wspomnianą umowę podpisały.

W skład euroregionu po stronie polskiej weszło 18 gmin z województwa
małopolskiego o ogólnej powierzchni 1952 km2 i liczbie mieszkańców 245 tys.
osób, natomiast po stronie słowackiej – 63 miejscowości z 9 powiatów o łącz-
nej powierzchni 6572 km2 i liczbie mieszkańców ponad 223 tys. osób. Eurore-
gion „Tatry”, ze względu na jego górskie położenie, ma wybitnie charakter
turystyczno-wypoczynkowy.

Po stronie polskiej główne atrakcje to przede wszystkim Tatry i Pieniny
z Przełomem Dunajca i Zalewem Czorsztyńskim. Bogate zasoby wód mineral-
nych są podstawą funkcjonowania w tej części euroregionu wielu uzdrowisk.
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Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: Rabka, Szczawnica i Muszyna.
Uzdrowiskowy charakter ma także Zakopane. Dodatkowymi turystycznymi
atrakcjami są znajdujące się na terenie tego regionu zamki (Czorsztyn i Nidzi-
ca) oraz liczne zabytkowe kościoły i budowle. Osobliwością regionu jest rów-
nież kultywowany przez liczne zespoły ludowe folklor góralski.

Po stronie słowackiej znajduje się także wiele walorów turystycznych.
Znajdują się tu bowiem najwyższe szczyty Tatr i Karpat. Atutem tego regionu
jest jego turystyczne zagospodarowanie, charakteryzujące się dobrze rozbu-
dowaną bazą noclegową oraz usługową. Ważnymi ośrodkami turystyczno-
wypoczynkowymi w tej części euroregionu są niewątpliwie takie miejscowości,
jak: Stary Smokowiec, Tatrzańska Łomnica oraz rejon Jeziora Szczyrbskiego.
Miejscowości te uznawane są także za zimowe centrum turystyczne i sporto-
we, ponieważ znajdują się tu liczne trasy narciarskie, wyciągi i skocznie.
Do atrakcji turystycznych słowackiej części euroregionu zaliczyć należy także
udostępnione turystom jaskinie (Lodowa, Bielska, Demianowska), liczne zam-
ki, dobrze zachowane zabytkowe miasta i wsie oraz duże rzeki (Wag, Orawa,
Poprad) z zaporami tworzącymi większe akweny, wykorzystywane przez wod-
niaków i wędkarzy.

Podstawowym celem utworzonego Euroregionu „Tatry”, zgodnie z przy-
jętym statutem jest tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju współpracy
obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, w szczególności w zakresie
ochrony środowiska, powietrza i wód, wykorzystania walorów turystycznych,
wypoczynkowych i lecznictwa.

Oficjalnymi organami euroregionu są: Kongres, Rada Euroregionu, Ko-
misja Rewizyjna, 2 Sekretarzy oraz komisje robocze.

W dotychczasowej współpracy transgranicznej odnotowano osiągnięcia,
między innymi w dziedzinach kultury i ochrony środowiska. Na przykład w roku
1995 odbyły się w Polsce Dni Kultury Słowackiej, a rok później w Słowacji Dni
Kultury Polskiej. W roku 1997 natomiast odbyły się dni kultury Euroregionu
„Tatry”.

Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to w roku 1997 opracowano projekt
odnowy szlaku turystycznego Szczyrbskie Jezioro – Rysy oraz wydano opinie
w sprawie nowych przejść granicznych i turystycznych.

Szanse na ożywienie współpracy transgranicznej euroregion wiąże
z funduszem PHARE, z którego ma otrzymać dofinansowanie na realizację
projektów dotyczących rozwoju różnych dziedzin społeczno-ekonomicznych Euro-
regionu „Tatry”.

3.6. Euroregion „ Karpacki”

Porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego pod nazwą Eu-
roregion „Karpacki” podpisano w dniu 14 lutego 1993 r. w Debreczynie. Udział
w tym akcie wzięli przedstawiciele władz terytorialnych Polski, Słowacji, Węgier
i Ukrainy.
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W skład Euroregionu „Karpackiego” ze strony polskiej weszło 180 gmin
z województw małopolskiego i podkarpackiego o łącznej powierzchni 18686
km2 i ogólnej liczbie mieszkańców 2375,5 tys. osób. Słowacką część eurore-
gionu stanowią kraj koszycki i preszowski o obszarze 10459 km2 zamieszkiwa-
nym przez 1 111 tys. osób. Ze strony węgierskiej do euroregionu weszło
5 okręgów o łącznej powierzchni 28639 km2 i liczbie mieszkańców 2 609 tys.
osób. Po stronie ukraińskiej w skład euroregionu weszły 4 obwody o po-
wierzchni 56600 km2 i liczbie mieszkańców 6 430 tys. osób. Chęć przystąpie-
nia do Euroregionu „Karpaty” wyraziła także Rumunia, proponując do współ-
pracy transgranicznej 5 okręgów o łącznej powierzchni 27104 km2 i ogólnej
liczbie mieszkańców 2 274 tys. osób. Wniosek Rumunii został pozytywnie
rozpatrzony przez Radę Euroregionu na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia
1997 r. W rezultacie tego Rumunia została przyjęta w charakterze członka
zwyczajnego.

Polska część euroregionu ma wybitnie przemysłowo-rolniczy charakter.
W przemyśle dominują gałęzie wykorzystujące miejscowe surowce. Wymienić
tu należy przede wszystkim przemysły: szklarski, wydobywczy, przetwórstwa
ropy naftowej, chemiczny, drzewny, lotniczy, maszynowy, spożywczy. Ważną
rolę gospodarczą spełnia także rolnictwo i leśnictwo oraz turystyka wykorzy-
stująca urozmaicony krajobraz tej części euroregionu, jak również znajdujące
się tu liczne zabytki i pomniki kultury. Przez polską część euroregionu przebie-
ga ważny szlak komunikacyjny łączący Zachodnią Europę z Ukrainą.

Na terenie polskiej części euroregionu działa również wiele placówek
kulturalnych i oświatowych, w tym kilka wyższych uczelni.

Słowacka część euroregionu ma także dobrze rozwinięty przemysł,
zwłaszcza ciężki. Ponadto występują tu takie przemysły, jak chemiczny, lekki,
spożywczy itp.

Przez euroregion przebiega wiele ważnych szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu międzynarodowym, w tym zwłaszcza łączących Polskę z Węgrami
i państwami bałkańskimi oraz Europę Zachodnią z Ukrainą.

Północno-wschodnia część słowackiego euroregionu ma również ko-
rzystne warunki dla rozwoju turystyki ze względu na występujące tu górzyste
tereny oraz dobre ich zagospodarowanie. Koszyce, największe w tej części
euroregionu miasto, stanowią ważne centrum kulturalno-oświatowe. Działa tu
m.in. Uniwersytet im. P.Safarika.

Węgierska część euroregionu jest uprzemysłowiona. Dominują tu prze-
mysły: hutniczy, chemiczny, maszynowy, wydobywczy, energetyczny, mate-
riałów budowlanych, spożywczy. Ważną rolę w tej części euroregionu odgrywa
także rolnictwo. Uprawia się tu nie tylko rośliny zbożowe, ale również winogro-
na, paprykę, pomidory itp. Ponadto dobrze jest tu rozwinięta hodowla
oraz sadownictwo. Region posiada sprawny system komunikacyjny, w tym
dogodne międzynarodowe połączenia drogowe i kolejowe.

Ukraińska część euroregionu posiada liczne bogactwa naturalne wyko-
rzystywane przez dobrze rozwinięty przemysł. Do najważniejszych gałęzi
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zalicza się tu przemysły: środków transportu, maszyn rolniczych, sprzętu me-
dycznego, drzewny, lekki, spożywczy.

Produkcja rolnicza specjalizuje się w uprawach warzyw i winorośli oraz
hodowli zwierząt. Ważne znaczenie gospodarcze mają także lasy występujące
głównie na Zakarpaciu. Przez tę część euroregionu przebiegają ważne szlaki
komunikacyjne, w tym o znaczeniu międzynarodowym. Mieszczące się tu
liczne instytucje naukowe i kulturalne sprawiają, że ukraińska część euroregio-
nu spełnia w tych dziedzinach ważną rolę. Na przykład lwowskie instytucje
naukowe i kulturalne mają znaczenie ogólnokrajowe. Podobną rangę mają
wyższe uczelnie działające w Iwanofrankowsku i w Czerniowcach.

Rumuńska część euroregionu leżąca we wschodnich Karpatach nie ma
zwartego terytorialnego charakteru, ani jednolitego profilu gospodarczego.
W okręgu Bihor wydobywa się boksyty i rudę żelaza, zaś w pozostałych okrę-
gach istnieją tradycyjne gałęzie przemysłów, tj. maszynowego, środków trans-
portu, włókienniczego, metalowego, drzewnego, spożywczego.

W największym mieście Satu Mare działają liczne ośrodki kultury i nauki
nadające miastu rangę centrum kulturalno-oświatowego euroregionu.

Powołaniu Euroregionu „Karpackiego” przyświecał jeden zasadniczy cel,
a mianowicie pogłębienie współpracy transgranicznej między członkami związ-
ku w dziedzinach określonych statutem. Służyć temu mają formalne formy
organizacyjne euroregionu, tj. Rada Związku, Przewodniczący Rady, Dyrektor
Wykonawczy oraz komisje robocze.

Euroregion od 1995 r. ma swój budżet, tworzony głównie ze składek
członków związku. Na obszarze tym powstała specjalna fundacja wspierająca
rozwój Euroregionu „Karpackiego”. Euroregion uzyskał także bezzwrotną
pomoc ze środków Rockefeller Brothers Fund oraz Institute for East-Weast
Studies. Ma otrzymać również dofinansowanie z tzw. Funduszy Małych Pro-
jektów Euroregionalnych PHARE na realizację przedsięwzięć związanych
z uprawnieniami przejść na granicach polsko-słowackiej i polsko-ukraińskiej.
Zacieśnieniu współpracy transgranicznej służyć mają między innymi organizo-
wane od kilku już lat imprezy targowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się
głównie Krośnieńskie Targi Euroregionalne „Kontakt” oraz Targi w Rzeszowie,
Miszkolcu i Nyiregyhaza. Imprezom targowym towarzyszą często seminaria
i szkolenia oraz imprezy kulturalne i sportowe z udziałem euroregionalnej
społeczności. Szczególną rolę spełniają Seminaria Pedagogiczno-Oświatowe
oraz Stowarzyszenie Uniwersytetów Euroregionu „Karpackiego”. Stanowią one
ważne formy spotkań nauczycieli różnych narodowości, od których zależy
w znacznym stopniu kształtowanie ogólnej opinii na temat współpracujących
stron. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w wielu szkołach wyższych i średnich
powstają kluby Euroregionu „Karpackiego”, popularyzujące wśród młodzieży
ideę współpracy transgranicznej. Zacieśnia się współpraca na różnych odcin-
kach życia gospodarczego i społecznego, np. Podkarpacka Izba Gospodarcza
rozpoczęła współpracę z Izbami Gospodarczymi Lwowa, Michałowic
oraz Koszyc. Współpracują także ze sobą regionalne urzędy i instytucje, do-
starczając niezbędnych danych informacyjnych o sytuacji euroregionu.
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W euroregionie organizuje się wiele imprez kulturalnych o zasięgu mię-
dzynarodowym. Na szczególną uwagę zasługują festiwale folklorystyczne „Eurofolk”
oraz Festiwal Kultury Karpackiej, integrujące euroregion.

4. Próba określenia kierunków prointegracyjnej polityki we współpracy
transgranicznej

Niniejsza część artykułu została przygotowana w oparciu o analizę dzia-
łalności euroregionów na całym pograniczu Polski.

Uwzględniając dotychczasowe trendy rozwojowe euroregionów działają-
cych na polskich pograniczach, a w szczególności stawiane im nowe zadania
w związku z przyspieszeniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wydaje
się konieczne podjęcie w trybie pilnym wielokierunkowych działań, zwracając
uwagę przede wszystkim na konieczność:
• zacieśniania i pogłębiania współpracy transgranicznej na wszystkich szcze-

blach, poczynając od ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni,
na bezpośrednich kontaktach mieszkańców euroregionów kończąc,

• ożywienia gospodarczego terenów przygranicznych na ogół zacofanych
ze względu na ich peryferyjne położenie w stosunku do rozwiniętych regio-
nów centralnych,

• komplementarnego rozwoju struktur gospodarczych współpracujących
regionów, zapewniający zrównoważony ich poziom ekonomiczny, zwłasz-
cza zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost poziomu życia mieszkańców euro-
regionów,

• przebudowy struktury gałęziowej na rzecz przyspieszonego rozwoju prze-
mysłów efektywnych a zarazem przyjaznych dla środowiska,

• ograniczenia działalności przemysłów wydobywczego i energetycznego,
podając je wnikliwej kontroli pod względem stopnia zagrożenia ekologicz-
nego,

• zorganizowania euroregionalnego, zintegrowanego systemu energetyczne-
go i ciepłowniczego,

• rekultywacji nieużytków i zagrożonych obszarów leśnych oraz rozwoju
rolnictwa, zwłaszcza produkcji ekologicznej, cieszącej się popytem na całym
świecie, szczególnie w bogatych państwach UE,

• zwiększenia dostępności komunikacyjnej poprzez rozwój i modernizację
taboru oraz infrastruktury transportowej, zwłaszcza sieci dróg kołowych,
i kolejowych oraz terminali i centrów logistycznych pod kątem sprawnej ob-
sługi rosnących dynamicznie przewozów krajowych i międzynarodowych,

• zagęszczenia i modernizacji przejść granicznych, szczególnie na granicy
wschodniej mającej się stać w niedługim już czasie również granicą UE,

• rozwoju usług handlowo-turystycznych związanych z gwałtownym wzrostem
ruchu przygranicznego oraz turystyki międzynarodowej, poprzez rozbudowę
i modernizację istniejącej sieci handlowo-gastronomicznej oraz bazy nocle-
gowej, włączając w to również tzw. agroturystykę,
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• poprawy sytuacji mieszkaniowej poprzez wspieranie różnych form budow-
nictwa mieszkaniowego oraz działalności remontowej zapewniającej utrzy-
manie i modernizację istniejącej substancji mieszkaniowej,

• rozbudowy i modernizacji urządzeń komunalnych zapewniających miesz-
kańcom nie tylko pełne zaopatrzenie w wodę pitną i ciepłą, ale także od-
prowadzenie ścieków i odpadów komunalnych, włączając w to również peł-
ną ich utylizację w euroregionalnych oczyszczalniach i spalarniach,

• dostosowanie liczby przedszkoli i szkół podstawowych i średnich do liczby
uczniów nie tylko w ujęciu globalnym, ale i przestrzennym mając na uwadze
ograniczenie promienia dowozu dzieci do wspomnianych placówek oświa-
towych,

• rozwoju usług służby zdrowia głównie poprzez zwiększenie liczby personelu
medycznego w istniejących już ośrodkach zdrowia,

• zwiększenia liczby placówek kultury powszechnej, w tym zwłaszcza: kin,
teatrów, bibliotek, muzeów itp.,

• uproszczenia przepisów umożliwiających sprawne przekraczanie granicy
mieszkańcom euroregionów,

• ożywienia wymiany różnych grup społecznych, w tym przede wszystkim
młodzieży, która dzięki lepszemu poznaniu wspólnej historii, języka, kultury
i zwyczajów mieszkańców żyjących po obu stronach granicy zapewnić mo-
że długotrwały wzrost międzynarodowej i międzyludzkiej przyjaźni,

• ochrony środowiska, jako dobra ogólnospołecznego poprzez wspólne opra-
cowywanie planów regionalnych i przestrzennych, dotyczących zwłaszcza
lokalizacji wielkich inwestycji oraz systemowego monitorowania istniejących
zakładów pod względem wielkości i uciążliwości zanieczyszczania gruntów,
wód i atmosfery z tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej,

• usprawnienia systemu informatycznego, w tym zwłaszcza uszczegółowienia
danych statystycznych dotyczących podstawowych działalności euroregio-
nów, jako warunku stosowania nowoczesnych i skutecznych metod ich pro-
wadzenia pod względem wypracowania wyższej efektywności ekonomicz-
nej,

• wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego euroregionów poprzez zacie-
śnienie współpracy służb porządkowych i policyjnych działających po obu
stronach granicy,

• zwiększenia środków pomocowych UE w finansowaniu ważnych dla euro-
regionów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pełnej realizacji programów
społeczno-ekonomicznych, jakie postawiły przed sobą euroregiony w podpi-
sanych statutach.

5.  Podsumowanie

Współpraca transgraniczna w euroregionach, mimo szerokiego jej zakre-
su przedmiotowego oraz względnie dużej swobody w tym zakresie, nie może
być prowadzona przez żadną ze stron w sposób żywiołowy, lecz musi być
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podporządkowana ogólnym interesom oraz celom strategicznym państwa
polskiego.

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa narodowego,
głównie poprzez kształtowanie względnej równowagi i współzależności róż-
nych interesów społecznych oraz likwidowania układów dominacji politycznej
i społeczno-gospodarczej państw współpracujących z polskimi częściami
euroregionów.

Reasumując, stwierdzić należy, że realizacja wymienionych wcześniej
kierunków polityki współpracy transgranicznej stwarza realne podstawy dyna-
micznego rozwoju polskich Euroregionów, a tym samym obiektywne przesłanki
rozszerzenia i pogłębienia współpracy transgranicznej oraz przyspieszenia
wejścia Polski w skład Unii Europejskiej. Do wysunięcia takiego stwierdzenia, -
upoważnia mnie fakt, że generalne cele, jakie postawiły przed sobą polskie
Euroregiony są zbieżne z zasadniczymi celami Unii Europejskiej. Dzięki temu
osiągnięcie założonych celów przez Euroregiony, stanowić będzie równocze-
śnie poważny krok na drodze Polski do pełnej integracji europejskiej.

Trzeba bowiem pamiętać, że Euroregiony stanowią integralną, a zara-
zem istotną część polskiej gospodarki narodowej, rzutując na wzrost jej ogól-
nych wyników ekonomicznych.
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Andrea Nagyova

THE FORECAST OF GDP IN ECONOMY
OF SLOVAK REPUBLIC BY THE YEAR 2002

1. Introduction

At beginning try to answer a question “Why is forecasting so unavoidable
for market economies?” The one consideration is that flourishing and efficiency
of instruments of the economic policy depend on the correct forecast of eco-
nomic development in the future. These instruments of economic policy do not
work immediately and influence the economic process after a period of time.
Therefore is necessary to forecast the development of national economy
and also use it in making macroeconomic decisions for the continuous devel-
opment and economy growth in advance.

The reliability of forecast depends on information accessible for prognos-
tic authors and on a prognostic model which they used. Generally the forecasts
are supported by statistics information covered in a system of national account.
In Slovakia the process of creating a complete system of national account
continues and it causes an information barrier. This barrier is complicating
the process of making macroeconomics prognosis. Also there is a minimum
one year time delay in publishing official macroeconomic data.

The second assumption to arrange macroeconomic forecast is using
a prognostic model. Usually there are used the econometric models which are
based on a system of equations describing the fundamental relations in na-
tional economy. In practice there are often combined with other methods
of forecasting like reflexive methods, intuitive methods or forecasts based on
a long-time experiences of specialists in due area – expertness methods.
The following forecast of gross domestic product and its components in Slova-
kia is made by extrapolation method.

2. Forecast of Gross Domestic Product (GDP) and it´s components in
economy of Slovak Republic by to year 2002 – case study

In prognosis of quarterly values of indicator GDP there is particularly
used one method of extrapolation of time series. The application of this method
is based on the analysis of time series, where the forecasted values are gen-
erated on the past values of the indicator. Time series mean a chronological
arrangement of indicator´s values. By extrapolation approach the most impor-
tant is to define the trend as a fundamental tendency of development the exact
figure. This trend is defined as one of mathematical functions where the one
of the factors is a time. Parameters of these functions have to be statistically
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estimated by past values of indicator and then the forecasting estimated ag-
gregates are regarded as the function of time.

In the following prognosis the time series are featured by quarterly values
of indicator GDP in current prices 1995 for 28 periods – from first quarter 1993
where t = 0 (t = time) to fourth quarter 1999 where t = 27. The data were offi-
cially published by Statistical Office of Slovak Republic. The next step is
to define the trend as a one of mathematic equations. In this prognosis three
trends are being used: linear, exponential and polynomial trend for the esti-
mate of development of GDP and its components for twelve periods – first
quarter 2000 where t = 28 to fourth quarter 2002 where t = 39. For each func-
tion there is counted the value of standard divergence “R2” which express
the reliability of equation of the relevant function. If the value of this coefficient
is approaching to number one, then the prognostic values are more exact.

The mathematic equations and values of standard divergence for each
function in this model of forecasting development of GDP are the following:

A/ for linear trend y = 1,8816t + 116,84
R2 = 0,91

B/ for exponential trend y = 118,25 e0,0132t

R2 = 0,9087

C/ for polynomial trend y = -0,0196t2 + 2,4497t + 114
R2 = 0,9152

The model shows parameters for forecasting of GDP. For each compo-
nent of GDP the parameters of functions and values of standard divergence
are different. Now there is a question, which trend is more exact and more
reliable. From the values of standard divergence is evident that quadratic trend
has a highest value of coefficient R2. It means that the forecasting values
of GDP by quadratic trend are explained by the time series on 92 %. The dif-
ferences of the coefficient R2 between the trends are minimal.

In the Figures 1-3 bellow are illustrated the three trend´s curve.
The model where is used the linear and exponential trend is forecasting
a faster increase of GDP, comparing to the third polynomial trend model.
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Figure 1

Linear  trend - Y
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Figure 2

Exponential trend - Y
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R2 = 0,9087

100

110
120

130
140

150

160
170

180
190

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

time line



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 219-225222

Figure 3

Polynomial trend - Y
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The following Figure 4 is presenting a forecast of development of GDP
and its components by linear trend. From the year 1999 to 2002 the all prog-
nostic indicators moderately rise especially in a case of gross capital formation
where the increase is greater.

Figure 4

Forecast and development of GDP and its components                                  at 
current prices 1995 by linear trend
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Figure 5

Forecast and development of GDP and its components                at 
current prices 1995 by polynomial trend
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The prognosis of GDP and its components by polynomial trend is
showed in Figure 5. Besides the one component – gross capital formation – all
forecasted indicators are shooting up. But this increase is slighter than in Fig-
ure 4. The gross capital formation has a tendency to decline.

The development of GDP and its components by exponential trend are
illustrated in Figure 6. The increase of prognostic components of GDP is more
greater than the forecasted components by trends before. The highest rise is
in gross capital formation. But this trend of development is showed up least
exact.

How will be the economic growth rate in years 2000 – 2002? Based
on the prognostic data of GDP it is able to forecast the economic growth rates
and also the influence of weight of GDP´s components on the economic growth
rate.
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Figure 6

Forecast and development of GDP and its components 
at current prices 1995 by exponencial trend
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From the following Table 1 it is possible to find out future economic
growth rates and the weight of GDP´s components on it. As it follows from the
prognostic model the most exact data of the GDP´s growth rate are forecasted
by polynomial trend. According to this trend the GDP will growth in years
2000 – 2002 approximately 3 % per year. The greatest influence on this growth
will have particularly the export (5 – 7 %) and import (4 – 6%). The next im-
portant component generating growth will be the final consumption of house-
holds with the weight of 2 %.
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Table 1. Influence of weight of GDP components on the economic growth
rate (in %)

Period GDP

Final con
sump-
tion of
hou-

seholds

Final con
sumpt.

of
NPISH´s

Final con
sumpt.

of
govern

ment
Gross
capital

formation

Exports
of

goods
and

services

Imports
of

goods
and

services
Linear trend
year 2000 5,65 2,05 0,02 1,01 8,12 1,99 7,53
 2001 4,52 1,76 0,05 0,61 2,91 4,05 4,85
 2002 4,34 1,70 -0,01 0,58 2,80 3,87 4,60
Polynomial trend 
year 2000 3,94 2,39 0,02 1,09 1,92 5,41 6,89
 2001 3,20 2,06 0,00 0,72 -2,11 6,90 4,38
 2002 2,79 2,05 -0,04 0,72 -3,16 7,33 4,09
Exponential trend 
year 2000 7,27 2,39 -0,21 1,07 10,78 3,60 10,36
 2001 5,67 2,06 -0,55 0,72 5,06 5,43 7,05
 2002 5,68 2,05 -0,78 0,72 5,40 5,58 7,29

Source: Own counts.

3. Conclusion

Based on the mentioned prognosis of development of GDP, which was
designed by extrapolation by time series and comparing of linear, exponential
and quadratic trend, it is expected that the size of GDP will grow until the year
2002 but with a slow economic growth rate in the interval from 2 to 5 percent.
The expected dynamics of economic growth will be generated by domestic
demand and influence of development of export performance. Until the year
of 2002 there is expected a slow growth of domestic demand which will be
influenced by the growth of final consumption of households and later also
by slow growth of gross capital formation. Development of export and import
will be also important due to its influence on the future economic growth rate
of GDP. The share of import on the economic growth of GDP will grow more
fast than the share of export, which means, that outside imbalance will deepen
− trade deficit and current account of balance-of-payments will grow.
With the growing share of import and export the rate of openness of Slovak
economy will also grow and there will be created conditions for bigger influence
from the outside environment, which may be not only positive but also nega-
tive.



Krzysztof Piech

TEQUILA CRISIS I TEQUILA EFFECT

Polska jest jednym z krajów zaliczanych do emerging markets. Omawia-
ne poniżej przypadki nie mogą na ogół w „czystej formie” wydarzyć się w Pol-
sce, ze względu na inne uwarunkowania wewnętrzne, jednakże wydarzenia
w zakresie „teorii kryzysów” zachodzą tak dynamicznie, wręcz można by po-
wiedzieć z roku na rok, że prawdopodobne jest w obecnej sytuacji kraju, że
pewne elementy wybranych poniżej przez autora przypadków mogłyby wystą-
pić w Polsce, a więc z tego punktu widzenia warte jest to przynajmniej zasy-
gnalizowania.

Poniżej przedstawione zostaną najbardziej znane kryzysy walutowe i ich
konsekwencje gospodarcze w Meksyku i Argentynie.

1. Kryzys tequila

Oficjalna data rozpoczęcia kryzysu walutowego w Meksyku to 20 grudnia
1994 r. Natomiast załamanie gospodarcze nim wywołane, wystąpiło w 1995 r.
Przez dyrektora MFW został nazwany „pierwszym kryzysem XXI wieku”,
ze względu na niespotykaną szybkość jego rozprzestrzeniania.1

Jedną z głównych przyczyn kryzysu walutowego było nadwartościowy
kurs peso. Dla zwiększenia stabilności rozwoju, Meksyk utrzymywał sztywny
kurs walutowy. Wartość peso rosła też ze względów politycznych (bo dobrze
mieć „silną” walutę, co podnosi zaufanie do kraju2) oraz ekonomicznych,
a dokładniej w wyniku restrykcyjnej polityki pieniężnej, utrzymywanej dla obni-
żenia inflacji. Wprowadzone na początku lat 90. reformy, spowodowały znacz-
ny napływ inwestorów zagranicznych do Meksyku. Reformy wydawały się
odnosić pożądane efekty: inflacja spadała, zwiększyło się tempo wzrostu go-
spodarczego. Jednocześnie towarzyszyło temu pogłębianie się deficytu han-
dlowego oraz obrotów bieżących, który to osiągnął w latach 1992-94 wartość
ok. 7% PKB. Eksport nie nadążał ze wzrostem importu właśnie ze względu na
silny kurs peso. Deficyt ten – dla osiągnięcia równowagi bilansu płatniczego –
był finansowany poprzez znaczny przypływ kapitału zagranicznego. Inwestycje
zagraniczne w latach 1990-93 miały wartość aż 91 mld dolarów, z czego po-
nad 65% były to inwestycje portfelowe.3 W ogóle inwestycji w Meksyku można

                                           
1 Pity the Fireman, „The Economist”, 30 stycznia 1999.
2 Należy przypomnieć, że 1 stycznia 1994 r. Meksyk wszedł do NAFTA, a zdarzenie to nie

przebiegało w warunkach jednoznacznej akceptacji ze strony Stanów Zjednoczonych i wy-
magało przekonania do tego społeczeństwa i Kongres USA.

3 A survey of Mexico – Another day, another dive, „The Economist”, 28 października 1995 r.



Krzysztof Piech: Tequila crisis i tequila effect 227

też zauważyć spadek udziału oszczędności krajowych w PKB: z 6,3% w 1993
r. do 1,6% w 1994 r.

Rys.11. Wybrane pozycje bilansu płatniczego Meksyku w latach 1992-98
(w mld dolarów, kwartalnie)
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Źródło: oprac. wł. na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

Pozytywna, czy też nawet entuzjastyczna ocena gospodarki Meksyku,
zaczęła się zmieniać od początku 1994 r. Inwestorzy zagraniczni zaczęli mieć
obawy co do trwałości rozwoju gospodarczego. Zauważono dość słabe pod-
stawy osiąganego wzrostu gospodarczego. Nie był on bowiem wywoływany
wzrostem produktywności pracy, czy konkurencyjności towarów krajowych
na rynkach zagranicznych, a właśnie m.in. napływem inwestycji z zewnątrz.
Uważano jednak, że słabnący napływ kapitału (29 mld dolarów w 1993 r. wo-
bec 10 mld w 1994 r.) spowodowany jest wejściem Meksyku do NAFTA.
Na sytuację tą nałożył się wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych
oraz destabilizujące czynniki polityczne. Pierwszego dnia 1994 r. wybuchło
powstanie chłopskie w rolniczym, biednym stanie Chiapas, który nie odczuwał
poprawy w przeciwieństwie do uprzemysłowionych, a więc atrakcyjnych dla
inwestorów, regionów kraju. Ważniejszym bodaj zdarzeniem było zabójstwo
Luisa Donalda Colosia (23 marca 1994 r.), który miał zostać zastępcą prezy-
denta Salinasa, a także zabójstwo Sekretarza Generalnego rządzącej partii
(Jose Francisco Ruiz Massieu, 28 września 1994 r.). Dodać należy,
że 21 sierpniu 1994 r. w Meksyku odbyły się wybory prezydenckie (pozycja ta
jest bardzo silna w systemie politycznym tego kraju). „Jedną z cech końca
każdego sześciolecia meksykańskiej prezydentury jest powstrzymywanie się
od niepopularnych decyzji ze względu na ich negatywne skutki polityczne dla
przyszłych wyborców.”4 W sytuacji zbliżających się wyborów, utraty kandydata
na prezydenta i zamieszek wewnętrznych, rząd zdecydował się również zwięk-
szyć wydatki. Przedwyborcze, krótkoterminowe stymulowanie gospodarki
również uznawane są za przyczynę kryzysu gospodarczego Meksyku

                                           
4 B. Liberska, Meksyk po pierwszym roku, „Rzeczpospolita” nr 228, 13 grudnia 1995 r., s. 23.
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w 1995 r. Zbliżające się wybory sprawiały, że rząd był niezdolny do wprowa-
dzenia reform, które mogłyby uzdrowić sytuację. Przyjął strategię oczekiwania.

Rys. 2. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Meksyku w latach 1992-98
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Uwaga: dla lat 1991, 1993 i 1998 – brak danych (w poniższych źródłach) dotyczących
stopy bezrobocia.

Źródło: oprac. włas. na podst.: World Economic Outlook Database, IMF, May 2001;
International Financial Statistics, IMF, January 2000.

Kolejną przyczyną kryzysu był błąd polityki pieniężnej, w postaci miliar-
dowej wartości konwersji jednomiesięcznych obligacji cetes na tesobonos,
indeksowanych względem dolara. Ta miana struktury zadłużenia wewnętrzne-
go miała przenieść ryzyko ewentualnego spadku kursu peso do dolara z inwe-
storów na rząd Meksyku, a więc miało zwiększyć zaufanie do prowadzonej
przez rząd polityki gospodarczej. Poza tym Meksyk borykał się z dużym zadłu-
żeniem zagranicznym (mimo wprowadzeniu w życiu tzw. planu Brady’ego)
i wewnętrznym – dla sfinansowania wzrostu wydatków w marcu 1994 r. opro-
centowanie obligacji sięgnęło aż 75%.5 Oczekiwał więc, że z czasem pojawią
się korzystne efekty reform w postaci wzrostu produkcji i eksportu, a także
ujawnią się pozytywne efekty wejścia do NAFTA. Niechęć do podejmowania
niepopularnych decyzji gospodarczych przed wyborami szybko okazała się być
brzemienna w skutkach.
                                           
5 P. Krugman, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001, s. 73.
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Spadały rezerwy walutowe kraju: z 25 mld dolarów na początku 1994 r.
do ok. 10 mld dolarów na początku grudnia) wskutek wycofywania się inwesto-
rów, ale także przez wymienienie pewnej sumy, dodrukowanych w trakcie
kampanii wyborczej, pesos na dolary.6 Nowy (od 1 grudnia) rząd prezydenta
Ernesto Zedillo stanął przed wyborem: czy dla ratowania finansów państwa
podwyższyć stopy procentowe, ale osłabiłoby to wzrost gospodarczy,
czy zdewaluować peso, co uczyniono np. szesnaście miesięcy wcześniej
w Wielkiej Brytanii i stało się czynnikiem napędzającym późniejszy boom go-
spodarczy?

Rząd wybrał drugie rozwiązanie. Jednakże popełnione zostały przy tym
poważne błędy, które przekreśliły dobry wybór. 20 grudnia przeprowadzono
dewaluację peso. Już wcześniej tego dnia rozeszły się pogłoski o możliwości
tego kroku, co wywołało ucieczkę kapitału z kraju. Co więcej, wkrótce okazało
się, że nowy minister finansów Jaime Serra Puche „konsultował” się przed tą
decyzją na jej temat z wybranymi biznesmenami i sponsorami partii rządzącej.
Drugim błędem była skala dewaluacji: niektórzy ekonomiści (np. Dornbusch)
sugerowali 30-procentową, a rząd zdecydował się jedynie na 15-procentową.
Ponadto 19 grudnia ponownie doszło do zamieszek w stanie Chiapas.
Dla inwestorów zagranicznych oznaczało to całkowitą utratę zaufania do Mek-
syku – w ciągu dwóch dni z kraju wypłynęło ok. 5 mld dolarów. W sytuacji
spadku rezerw walutowych 22 grudnia do poziomu 6 mld dolarów, rząd zmu-
szony został uwolnić (22 XII) kurs peso (rysunek 3). Nie towarzyszyło temu
jednak przedstawienie programu stabilizacyjnego, co nie uspokoiło rynku.
Po znacznym spadku kursu waluty okazało się, że rząd nie jest w stanie spła-
cić, rosnących wraz z deprecjacją peso, zobowiązań z tytułu tesobonos,
w wysokości prawie 30 mld dolarów i 27 grudnia rząd zawiesił ich notowania.

Rys. 3. Miesięczne zmiany rezerw i kursu walutowego Meksyku w latach
1992-98
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Źródło: oprac. wł. na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

                                           
6 Ibidem, s. 71.
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Pogłębiło to panikę na rynku. 3 stycznia zostaje ogłoszony program eko-
nomiczny, konstruowany przy udziale nowego (od 29 grudnia) już ministra
finansów, ale nie uspokoiło to inwestorów, gdyż oceniony został jako zbyt mało
postępowy. W kraju tymczasem utrzymywały się wysokie stopy procentowe,
co znacząco zmniejszało szanse na rozwój.

Dopiero pomoc międzynarodowa pomogła uspokoić sytuację i zahamo-
wać ciągły spadek peso. Wkrótce bowiem zdano sobie sprawę, że kryzys
w Meksyku może pogorszyć sytuację całej Ameryki Łacińskiej,
a w konsekwencji i Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy zagraniczni bowiem
traktują ten region jako całość i spadek zaufania do jego części może objąć
cały. Stany Zjednoczone oraz instytucje, w których miały one wpływ,
31 stycznia nie bez problemów otworzyły dla Meksyku linię kredytową w wyso-
kości ok. 51 mld dolarów.7 Dzięki temu uzyskano fundusze na spłatę pierwszej
emisji tesobonos, co miało nastąpić 2 lutego. Bez tego Meksyk musiałby po-
nownie ogłosić niewypłacalność (jak w sierpniu 1982 r.), a miałoby to też
wpływ na spadek zaufania do wszystkich krajów rozwijających się.

9 marca 1995 r. rząd ogłosił program gospodarczy, którzy zaczął stabili-
zować gospodarkę, ale naprawę rozpoczęto z bardzo trudnej pozycji: stopy
procentowe wynosiły ponad 80%, a do tego trzeba było jeszcze podnieść VAT
z 10 do 15%, ograniczyć wydatki publiczne o 10%. Nie udało się w tej sytuacji
uniknąć załamania gospodarczego (-6,17%), choć dzięki kredytom zagranicz-
nym nie przekształciło się ono w kryzys. Wprowadzenie restrykcyjnej polityki
pieniężnej i budżetowej zyskało aprobatę inwestorów, którzy wkrótce zaczęli
powracać do Meksyku. Dzięki olbrzymiej deprecjacji peso (do końca 1995 r.
prawie o połowę) wzrosły dochody z eksportu. Jego wartość wzrosła w 1995 r.
o 31%, a importu spadła o 8%. Niemalże zrównoważyło to bilans obrotów
bieżących (z 8% PKB deficytu w 1994 r.). Do końca roku spadła inflacja, wzro-
sły rezerwy walutowe, wprowadzono kilka reform pieniężnych i strukturalnych.8
W 1996 r. Meksyk odnotował już spory wzrost PKB (5,15%) i tendencja
ta utrzymała się, osiągając w latach 1996-2000 wzrost o średnio 5,5% PKB.

                                           
7 Stany Zjednoczone obiecały 20 mld dolarów, MFW 18 mld a Bank Rozliczeń Międzynarodo-

wych – 13 mld dolarów. Problemy zaistniały w dwóch kwestiach: Europa Zachodnia i Japonia
uznały, że sprawa Meksyku jest w gestii Stanów Zjednoczonych, jako partnera najbardziej
zainteresowanego tym krajem, a ponadto występująca opozycja przeciwko powołaniu NAF-
TA, uzyskała argument przeciwko temu krokowi i Kongres nie zgodziłby się na przyznanie
środków dla Meksyku. „Na szczęście okazało się, że skarb państwa Stanów Zjednoczonych
może według swego uznania korzystać z Funduszy Stabilizacji Waluty, będącego swego ro-
dzaju skarbonką z pieniędzmi przeznaczonymi na podejmowanie wyjątkowych interwencji na
rynkach walutowych. Intencją władzy ustawodawczej, która powołała do życia ten fundusz,
była oczywiście stabilizacja wartości dolara, ale odnośny tekst w rzeczywistości o tym nie
wspominał. Skarb państwa z podziwu godnym zmysłem twórczym skorzystał z tego, aby
ustabilizować peso.” Ibidem, s. 76.

8 Zrekonstruowano długi związane z tesobonos poprzez zastąpienie ich papierami długookre-
sowymi, przeprowadzono prywatyzację, deregulację. Wskutek ciągłej niepewności na rynku
i wahań kursu peso w październiku i listopadzie, inwestorzy zagraniczni „zmusili” rząd do
dalszego reformowania gospodarki i w efekcie w grudniu zreformowano system zabezpie-
czeń socjalnych.
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2. Efekt „tequila”

Efekt „tequila” (tequila effect) w literaturze oznacza wpływ kryzysu walu-
towego w Meksyku w grudniu 1994 r. na inne kraje świata, w tym zwłaszcza
Ameryki Łacińskiej, a szczególnie Argentynę i Brazylię. Co jest w tym szcze-
gólnie interesujące i przez co zjawisko to zyskało swoją oddzielną nazwę,
to że kryzys przeniósł się nie przez sferę realną, ani również nie przez bezpo-
średnie związki kapitałowe, ale przez postrzeganie inwestorów międzynarodo-
wych gospodarki Argentyny jako podobnej do meksykańskiej, a więc podobnie
zagrożonej wystąpieniem kryzysu walutowego. Zauważyć jednak należy, że
kryzysy finansowe w wyniku efektu „tequila” występowały jedynie w tych kra-
jach, które miały słabe fundamenty (nadwartościowy realny kurs walutowy,
boom kredytowy oraz niskie rezerwy w stosunku do krótkoterminowych zobo-
wiązań banku centralnego) i niski współczynnik rezerw zagranicznych do M2.9

Jak to już było wspomniane, na początku lat 90. Argentynie udało się
powrócić do szybkiego tempa rozwoju gospodarczego. Dzięki reformie walu-
towej, w trakcie której zastąpiono australa przez peso sztywno związane
z dolarem w stosunku 1:1, przy pokryciu wszystkich peso w obiegu przez
dolarowe rezerwy walutowe, inflację zbito niemal do zera i odzyskano zaufanie
inwestorów zagranicznych. Wydawało się, że peso jest walutą bezpieczną.

Rys. 4. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Argentyny w latach
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9 J. Sachs, A. Tornell, A. Velasco, Financial Crises in Emerging Markets: the Lessons

from 1995, „NBER Working Paper” No. 5576, May 1998, s. 5, 28.
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Uwaga: dla lat 1997-98 – brak danych w poniższych źródłach dotyczących stopy bezrobocia.
Źródło: oprac. wł. na podst.: World Economic Outlook Database, IMF, May 2001; International

Financial Statistics, IMF, January 2000.

20 grudnia 1994 r. zdewaluowano peso meksykańskie, a zaraz później
rozpoczął się również odpływ dolarów z Argentyny. Inwestorzy zagraniczni
nabrali przekonania, że również w Argentynie może dojść do dewaluacji, więc
masowo zamieniali peso na dolary. Również ludność poddała się sytuacji
paniki na rynku i rozpoczęła wyzbywania się peso. Bank centralny mógłby
teoretycznie dodrukować pieniądz krajowy, by zapobiec krachowi systemu
bankowego, w którym gwałtownie kurczyły się zasoby walutowe, ale nie mógł
tego zrobić ze względu na utrzymywanie pełnego pokrycia waluty narodowej
dolarem, a więc konieczne byłoby pozyskanie dolarów, a sytuacja na rynku
była wręcz odwrotna. Rozwiązanie, które miało gwarantować bezpieczeństwo
waluty krajowej okazało się w sytuacji kryzysowej – zagrożeniem. Bank cen-
tralny dla bronienia waluty interweniował, np. 28 grudnia sprzedał rezerwy
o wysokości 353 mln dolarów (co było największą kwotą od czasu ustanowie-
nia izby walutowej – ang. currency board). W trzy miesiące po dewaluacji
meksykańskiego peso Argentyna sprzedała jedną trzecią swoich rezerw.

Zawirowania na rynku walutowym przeniosły się na giełdę, której indeks
(Merval) zaczął gwałtownie spadać – między 19 grudnia a 8 marca o połowę.
Banki, szczególnie lokalne, zaczęły gwałtownie tracić swoją płynność, a około
25% z nich do końca 1995 r. upadło. Natomiast banki zagraniczne działające
w Argentynie odnotowały wzrost depozytów. Bank centralny dla ratowania
sytuacji zmniejszył rezerwę obowiązkową od depozytów. Utworzono też dwa
fundusze powiernicze, dla prywatyzacji banków prowincjonalnych i drugi – dla
restrukturyzacji banków prywatnych oraz stworzono system ubezpieczeń de-
pozytów, mający gwarantować depozyty w peso i w dolarach. Oczywiście
podwyższono również stopy procentowe. Proces ten rozpoczął się w czwartym
tygodniu lutego, a w czwartym tygodniu marca stopy oprocentowania depozy-
tów terminowych osiągnęły maksymalny poziom 20,6% i było to o 10,8 pkt.
proc. więcej niż przed kryzysem.10 Później stopy malały i już w połowie roku

                                           
10 A. Babicka, L. Wódkowski, Polityka gospodarcza Argentyny w obliczu kryzysów gospodar-

czych końca XX wieku a polityka gospodarcza Polski, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania



Krzysztof Piech: Tequila crisis i tequila effect 233

powróciły do poziomu przed kryzysem. Udzielono również pomocy zagranicz-
nej – np. Bank Światowy udzielił kredytu w wysokości 18 mld dolarów.

Załamanie gospodarcze nie było tak głębokie, jak w przypadku Meksyku.
PKB spadł o 2,84% w 1995 r., ale w kolejnym prawie powrócił do poprzedniego
tempa wzrostu (5,53% w 1996 r.). Produkcja przemysłowa w 1995 r. zmalała
nieznacznie. Bezrobocie wzrosło aż do 15,9%, z poziomu 11,7% w 1994 r., a
w kolejnym roku wyniosło jeszcze więcej (16,3%), a więc skutki kryzysu nie
zostały do końca zniwelowane. Jednakże udało się zachować dość solidne, jak
na Argentynę, fundamenty gospodarki, których wzmacnianie zostało rozpo-
częto na początku lat 90. Inflacja pozostała na bardzo niskim poziomie – od
1996 r. poniżej 1% rocznie (w 1999 r. wystąpiła nawet deflacja). Działo się tak
dzięki utrzymywaniu stóp procentowych na dość wysokim poziomie oraz
sztywnego kursu peso do dolara.

Jeśli chodzi o ocenę polityki gospodarczej w okresie kryzysu to należy
stwierdzić, że przyniosła ona pozytywne efekty. Potwierdzają to również bada-
nia, które wykazały, że argentyńskie rynki kapitałowe znalazły się w lepszej
sytuacji, niż gdyby nie podjęto żadnej, aktywnej polityki. Sprawdzono również,
które z ogłoszonych działań w sferze polityki miało najbardziej pozytywny
wpływ na rynki kapitałowe. Okazało się, że ogłoszenie porozumienia z MFW
(10 marca 1995 r., przyznano pożyczkę w wysokości 7 mld dolarów), które
zostało pozytywnie ocenione w dłuższej perspektywie, choć w krótszej – ozna-
czało to zacieśnienie kredytu (wzrosły stopy procentowe; rRys. 4).11

Efekt „tequili” można zobrazować na wykresie pokazującym poziomy
kursu walutowego Meksyku i wielkości rezerw walutowych Argentyny
(Rys. 5).
Rys. 5. Miesięczne zmiany kursu walutowego Meksyku i rezerw

walutowych w Argentynie w latach 1993-97

0

5

10

15

20

1993 1994 1995 1996 1997
0

2

4

6

8

10

Ogólne rezerwy Argenryny w mld dolarów (bez złota)
Kurs walutowy (meksykańskie peso do dolara) - prawa skala

Źródło: oprac. wł. na podst.: International Financial Statistics, IMF, January 2000.

                                                                                                                   
i Finansów SGH” z. 19/2001, s. 140.

11 E. Ganapolsky, S. Schmukler, The Impact of Policy Announcements and News on Capital
Markets: Crisis Management in Argentina during the Tequila Effect, World Bank, Washing-
ton 1997.
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Doskonale można zauważyć na przełomie 1994 i 1995 r. wzrost kursu
walutowego meksykańskiego peso w grudniu 1994 r. i spadek rezerw waluto-
wych Argentyny (nie poprzedzony taką tendencją, w przeciwieństwie do Mek-
syku – Rys. 3) od stycznia 1995 r. Obie te przeciwstawne tendencje zakoń-
czyły się w tym samym okresie – w marcu. Spostrzeżenia te zostały zweryfi-
kowane przez obliczenia.

Wzięty został okres od stycznia 1991 r. do grudnia 1998 r. (w sumie 96
obserwacji). Współczynnik korelacji był wysoki i wyniósł 0,817 w przypadku
kursu branego na koniec okresu oraz 0,813 w przypadku kursu średniego
z danego okresu i był oczywiście istotny statystycznie (nawet na poziomie 0,1).
A więc występowało dodatnie podobieństwo, co oznaczać powinno, że wraz
ze wzrostem jednej wartości rośnie również druga.12 Na podstawie wcześniej-
szej analizy kryzysu i pojęcia efektu „tequila” można sugerować występowanie
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zmiennymi, ale oczywiście
o charakterze pośrednim. Żeby dokładniej to prześledzić należy sprawdzić,
czy podobieństwo w przebiegu zmiennych jest równie duże w różnych pod-
okresach, w tym w okresie kryzysu.

Dość wysoka wartość podobieństwa pomiędzy poziomem kursu waluto-
wego a poziomem rezerw utrzymywała się zarówno przed kryzysem, w okresie
od stycznia 1991 r. do czerwca 1994 r. (42 okresy) – współczynnik korelacji
osiągnął istotną wartość 0,76, jak i po kryzysie (od lipca 1995 r. do grudnia
1998 r. – 42 okresy), kiedy również osiągnął istotną wartość 0,86. Zauważyć
należy, że wartość ta wzrosła po kryzysie.13 Natomiast w okresie bezpośrednio
związanym z kryzysem walutowym w Meksyku, od lipca 1994 r. do czerwca
1995 r. (12 okresów), współczynnik korelacji wyniósł − 0,9, co ponownie było
wartością istotną statystycznie na poziomie 0,1% (lecz siłę tego związku nale-
ży uznać za słabszą niż poprzednio, ze względu na mniejszą liczbę obserwa-
cji).

Dokładniejsze obliczenia wskazały, że już bezpośrednio przed wystąpie-
niem kryzysu walutowego w Meksyku można było zauważyć ujemny związek
pomiędzy zmiennymi: w okresie grudzień 1993 r. – listopad 1994 r. współczyn-
nik korelacji wyniósł − 0,64 i był istotny na poziomie 5%. Może to prowadzić do
wniosku, że jeszcze przed kryzysem walutowym w Meksyku, malała wartość
rezerw Argentyny, wskutek zmiany kursu peso meksykańskiego, a więc niektó-
rzy inwestorzy mogli już wcześniej przewidzieć przyszłe wydarzenia na pod-
stawie tak mało zmiennego czynnika, jakim był kurs walutowy peso meksykań-
skiego i zareagować poprzez wycofywanie swojego kapitału z Argentyny.14

                                           
12 Może to być tłumaczone jednak występowaniem niezależnych od siebie tendencji: do wzro-

stu rezerw walutowych i ich spadku w 1995 r. w Argentynie oraz do dewaluacji i deprecjacji
peso meksykańskiego po uwolnieniu jego kursu. Obie te zmienne kształtowane są w dużej
mierze przez czynniki wewnętrzne. Jednakże obliczenia wykazały podobieństwo między po-
ziomem obu zmiennych.

13 W ten sposób, choć nie jest to sposób bezpośredni (należałoby wtedy obliczać korelację
pomiędzy parą kursów walut i parą rezerw) można by zmierzyć integrację obu gospodarek.

14 Choć zmiany kursu peso były jeszcze dość nieznaczne: od 3,11 peso za dolara w okresie
grudzień 1993 r. – luty 1994 r., do 3,44 w listopadzie 1994 r. (wartości średnie dla danego
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Kolejne obliczenia doprowadziły do wniosku, że okresem, dla którego tak
bardzo zmieniony został kierunek zależności (z dodatniego na ujemny),
był grudzień 1994 r. (wszystkie współczynniki korelacji obliczone przy przyjęciu
okresu o długości 12 jednostek zawierające dane z tego okresu przyjmowały
wartość ujemną).

Jak więc widzimy, jednym z przejawów tequila effect mógł być wpływ
kursu walutowego jednego kraju na stan rezerw dewizowych innego, nie zwią-
zanego z nim handlowo ani kapitałowo w taki sposób, by przez te kanały prze-
nieść impulsy kryzysowe. Zaliczanie przez inwestorów dwóch krajów do jednej
grupy może być ważniejsze.

Jednym ze zjawisk, które pojawiają się pomiędzy integrującymi się go-
spodarkami, jest współzależność. Może być ona mierzona – jak wcześniej–
współczynnikami korelacji. Można użyć do tego danych w postaci PKB bądź
odchyleń od jego trendu, ale też czynione były próby jego rozbicia na kompo-
nenty sektorowe: rolnictwo, przemysł i usługi i badanie współzależności po-
między nimi. Okazało się, że w latach 1970-94 ich „współruchy” były dość silne
w Europie Zachodniej (analizie poddano jedynie sześć krajów: Austria, Belgia,
Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania) i Azji Wschodniej (7 krajów), a w Amery-
ce Łacińskiej (13 krajów) w większym stopniu o ich przebiegu decydowały
czynniki specyficzne dla danego kraju. Oznacza to, że w Ameryce Łacińskiej
transmisja czynników zewnętrznych jest bardziej prawdopodobna do pojedyn-
czych krajów, a w Azji i Europie do całego regionu.15 Zdaniem autora tłuma-
czyć to może, dlaczego tequila effect nie objął wszystkich krajów Ameryki
Łacińskiej, natomiast kryzys walutowy w Tajlandii w sierpniu 1997 r. rozprze-
strzenił się na cały region Azji Wschodniej.
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Krzysztof Piech

ETYMOLOGICZNA I SOKTARYCZNA
DEFINICJA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Celem badania1 jest zebranie i synteza poglądów teoretyków polityki go-
spodarczej w zakresie wybranych części podstaw przedmiotu. Po ponad dzie-
sięciu latach transformacji systemowej i ugruntowaniu się poglądów na temat
prowadzenia polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej, można
po raz kolejny podjąć próbę zdefiniowania tej na nowo kształtującej się dzie-
dziny nauk ekonomicznych, zwłaszcza w obliczu braku jednej, zaakceptowanej
przez wszystkich teoretyków tej dziedziny, czy też dominującej w naszej lite-
raturze – definicji polityki gospodarczej. W tym celu dokonany zostanie prze-
gląd literatury polskiej i uzupełnienie tego dorobku przede wszystkim o osią-
gnięcia niemieckie. Literatura tego kraju w dziedzinie polityki gospodarczej
należy do jednej z najbardziej zaawansowanych teoretycznie na świecie.

W niniejszym tekście dokonany został opis znaczenia (i genezy) pojęcia
polityki gospodarczej. Tam, gdzie autor uznał za konieczne, przeprowadzona
została analiza, której celem miało być zdefiniowanie (również na podstawie
krótkiej charakterystyki) tego pojęcia.

Kwestia definicji polityki gospodarczej została potraktowana dwutorowo.
Najpierw, została sformułowana „potoczna” definicja polityki gospodarczej przy
wykorzystaniu elementów metody etymologicznej (genetycznej, słowotwór-
czej), badającej znaczenie słowa na podstawie jego pochodzenia. Postępowa-
nie to również przebiegało dwutorowo. Na początku, nie było badane pocho-
dzenie słów „polityka” oraz „gospodarczy” (jak jest to przyjęte w ww. metodzie),
ale definicje tych słów, a znaczenie całego wyrażenia uzyskane zostało przez
syntezę znaczeń obu elementów składowych. Następnie badane było pocho-
dzenie wyrażenia na podstawie jego tłumaczenia na język polski z języka
angielskiego. Tu również zastosowano rozbicie wyrażenia na elementy skła-
dowe.

Kolejne podejście do problemu definiowania polityki gospodarczej prze-
biegało przy wykorzystaniu metody indukcyjnej (sokratycznej), polegającej na
„przebadaniu przypadków użycia definiowanej nazwy, czyli na ustaleniu, jakie
ma ona desygnaty. Przebadanie takie obejmuje porównywanie desygnatów,
co pozwala stwierdzić, jakie obiekty, zjawiska, cechy albo relacje, a jakie nie,

                                           
1 Autor dziękuje prof. zw. dr hab. Janowi Kaji za liczne przykłady i wyjaśnienia wykorzystane

w niniejszym tekście, prof. dr hab. Bogusławowi Pietrzakowi za recenzję badań pt. „Przegląd
elementów teorii polityki gospodarczej w literaturze polskiej, niemieckiej, anglosaskiej”
oraz władzom Kolegium Zarządzania i Finansów SGH za ich sfinansowanie.
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oznacza definiowana nazwa.”2 Podsumowując przedstawione wcześniej roz-
ważania należy wziąć pod uwagę dużą różnorodność definicji i ich elementów
składowych.

Polityka + gospodarka = polityka gospodarcza, czyli etymologiczna
definicja polityki gospodarczej

Poniżej zostanie przedstawiony sposób dochodzenia do definicji pojęcia
„polityka gospodarcza” na podstawie pochodzenia znaczeń poszczególnych
słów je tworzących oraz zostanie zaprezentowana ta definicja.

Pojęcie polityki i gospodarki

Polityka, może być definiowana na wiele sposobów. Jedną z ewentual-
nych definicji jest ta, że polityka to dążenie do przejęcia (lub/i poszerzenia)
oraz utrzymania władzy. Ponadto, o działalności politycznej można mówić
wyłącznie wtedy, gdy jednostka ją podejmująca jest ograniczona przez
inne, mające te same cele i nie będące podporządkowanymi tejże jedno-
stce. Jeśli tak nie jest, nie można mówić o występowaniu zjawiska polityki.

Ta uproszczona definicja obowiązuje na najróżniejszych poziomach roz-
ważań i szczeblach władzy, od administracji rządowej i parlamentu, do władz
regionalnych i lokalnych, poprzez władze wszelkich typów organizacji (nie tylko
politycznych), wliczając w to przedsiębiorstwa.

Jest również w potocznym użyciu inna definicja polityki, zgodnie z którą
jest ona czymś w rodzaju sztuki sprawowania władzy. Według M. Żmigrodz-
kiego, „polityka jest sztuką wyboru, ale także sztuką osiągania założonych
celów”.3 Wymienia też kilka innych orientacji teoretyczno-metodologicznych
w definicjach „polityki”:
• w sensie formalno-prawnym – działalność instytucji państwowych;
• w podejściu behawioralnym – definiowana w kategoriach władzy, wpływu

i konfliktów istniejących w różnych płaszczyznach życia społecznego;

                                           
2 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 1997, s. 226. Autor

dalej napisał: „Stosowanie metody indukcyjnej (…) napotyka zwykle trudności z powodu czę-
stych wieloznaczności definiowanych nazw oraz niemożności dokonywania pełnych przeglą-
dów ich desygnatów.” Ibidem.

3 Zdaniem Żmigrodzkiego, polityką jest także proces stanowienia decyzji przez jednostki
czy grupy. „Niektórzy autorzy określają politykę również jako proces formułowania celów, do-
bór środków, podejmowania i kontroli decyzji dotyczących ekonomicznych, politycznych, so-
cjalnych i kulturowych obszarów systemu społecznego. W zależności od zasięgu przestrzen-
nego wyróżnia się wtedy politykę zagraniczną oraz wewnętrzną, zaś w ramach tej ostatniej,
biorąc pod uwagę kryterium dziedziny życia, której dotyczą decyzje, wyodrębnia się na przy-
kład politykę gospodarczą, przemysłową, rolną, finansową itp.” Por. Encyklopedia politologii:
teoria polityki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 233.
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• w orientacji funkcjonalnej – służąca rozwojowi społeczeństwa, poprzez
rozwiązywanie konfliktów, grupowanie i wybór interesów, socjalizację poli-
tyczną, komunikację polityczną itd.;

• w ujęciu racjonalnym – podejmowanie decyzji w procesie dążenia do prze-
jęcia i utrzymania władzy;

• stanowisko postbehawioralne – dziedzina życia społecznego mająca
na celu rozwiązywanie problemów społeczeństwa i osiąganie celów wyni-
kających z rozpatrywania potrzeb społecznych.4

Ta sztuka podejmowania decyzji, dla realizacji celów społeczeństwa, po-
niekąd wywodzi się z postulatu wcześniejszej definicji, tj. dążenia do utrzy-
mania władzy. Aby tego dokonać, niezbędne jest podejmowanie właściwych
(dla utrzymania władzy) decyzji, a później działań w ramach i przez zorganizo-
wane grupy.5

Intuicyjnie rozumiane jest dość powszechnie pojęcie „gospodarka”. Zna-
ne jest ono nie tylko ekonomistom, lecz każdemu człowiekowi choć w minimal-
nym stopniu zainteresowanemu światem (zewnętrznym). Spowodowane jest to
nieodzownością istnienia gospodarki w każdym państwie. Nie ma więc potrze-
by definiowania tego pojęcia.6

Polityka a wybory7

Próbując powiązać te pojęcia polityki i gospodarki dojść można więc
do wniosku, że polityka gospodarcza, to takie sprawowanie władzy
nad gospodarką w taki sposób, by efekty tego działania prowadziły
do utrzymania władzy. Jest to etymologiczna definicja polityki gospodarczej.
Widzimy zatem już w tym miejscu dość istotną cechę tej dziedziny. Politycy
gospodarczy niekoniecznie muszą sterować gospodarką w takim kierun-
ku, by przynieść optymalne rezultaty gospodarcze (mierzone w najróżniej-
szy sposób), bo nie musi być to celem zgodnym z tym, obranym przez aktual-
nie znajdującą się u sterów państwa grupą rządzącą. Polityka gospodarcza
w takim intuicyjnym rozumieniu, powinna zajmować się gospodarką, lecz jej
celem, jako wciąż polityki, może być nie tyle rozwiązywanie problemów
                                           
4 Ibidem.
5 M. Bankowicz przytacza bardziej ogólny pogląd: „współcześnie często definiuje się politykę

jako aktywność ludzką występującą w zorganizowanych grupach oraz zmierzającą do okre-
ślonych celów”. Por. M. Bankowicz (red.), Słownik polityki, Wiedza Powszechna, Warszawa
1996, s. 208.

6 Natomiast pojęcie „polityka” jest mniej zrozumiałe dla ekonomisty, niż gospodarka. Zauważyć
jednak należy pewną nieścisłość w stosowaniu nazwy „gospodarka narodowa”. Pojęcie na-
rodu wykracza poza granice państwa; może on wręcz istnieć bez niezawisłości politycznej
i gospodarczej. W pracy pojęcie te będzie jednak – wbrew nazwie – utożsamiane z gospo-
darką w ramach państwa, czyli z ogółem działalności prowadzonej w sferze produkcyjnej,
pieniężnej, konsumpcyjnej oraz kontaktów z zagranicą.

7 Szerzej na ten temat wypowiadają się przedstawiciele tzw. szkoły politycznego cyklu ko-
niunkturalnego. Por. również: K. Piech, Przegląd elementów teorii polityki gospodarczej
w literaturze polskiej, niemieckiej, anglosaskiej, badania własne Katedry Polityki Gospodar-
czej SGH, Warszawa 2001 (materiały powielane).
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społeczeństwa, lecz utrzymanie władzy (już nie tylko gospodarczej) nawet
za cenę kondycji gospodarki. Działanie takie może budzić wątpliwości mo-
ralne.8 W takim rozumieniu, które przecież występuje wielokroć w praktyce
(zatem nie powinno się go odrzucać, zwłaszcza w tak zbliżonej do praktyki
dziedzinie, jaką jest polityka gospodarcza), analiza rządzenia gospodarką
państwa nie może sprowadzać się wyłącznie do porównań stanu faktycznego
do teorii ekonomicznych. Zatem ekonomia (economics) może nie być wy-
starczająca do wyjaśniania prawidłowości występujących w gospodarce,
w której coraz częściej w przeciągu ostatnich dziesięcioleci, państwo odgrywa
aktywną rolę w kształtowaniu procesów gospodarczych.9 Tę rolę pełnić może
polityka gospodarcza (a precyzyjniej jej teoria), co jest możliwe dzięki
uwzględnieniu zjawisk politycznych w danym państwie i na poziomie ponadna-
rodowym.

Przyjmując jako założenie pracy, że rozpatrujemy wyłącznie systemy po-
lityczne oparte na demokracji, gdzie władza pochodzi z wyboru społecznego,
można postawić tezę, że w wyborach zwycięża ten program, który daje
największe gwarancje (lub raczej prawdopodobieństwo) realizacji celów
społeczeństwa (przynajmniej tak powinno być, choć motywów podejmowania
decyzji przez wyborców jest znacznie więcej i nie zawsze dadzą się one spro-
wadzić do reguły maksymalizacji prawdopodobieństwa realizacji celów jed-
nostkowych). Wchodzimy więc tu na chwilę w świat socjologii, która by z pew-
nością bardziej dokładnie wyjaśniła kwestie celów społecznych (co jednak
nie jest celem pracy).

Przyjmijmy zatem, iż w potocznym rozumieniu, polityka gospodarcza
zmierza do otrzymania takiego stanu gospodarki, którego ocena doko-
nywana co kilka lat przez społeczeństwo (dokładnie: osoby uprawnione
do głosowania) zwiększałby prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu
wyborczego ekipy rządzącej w następnych wyborach, przez co umożliwiło
by to utrzymanie władzy. Nie jest to bynajmniej zgodne z idealistycznym wy-
obrażeniem o celu polityki gospodarczej, jakim może być maksymalizacja
dochodu danej gospodarki w danym okresie czasu, a dokładnie dochodu przy-
padającego na osobę.10 Zjawisko to doczekało się formalizacji teoretycznej w
Stanach Zjednoczonych pod pojęciem politycznego cyklu koniunkturalne-
go, wyjaśniającego wpływ polityki na stan gospodarki. Wynika z tego szereg
wniosków natury praktycznej, jak chociażby ten, który mówi, że dochody w

                                           
8 „Wielu ludzi za N. Machiavellim uważa, że polityka z natury swej wymaga oddzielenia

od moralności. (…) Może być ona nawet niemoralna. (…) Stanowisko tego rodzaju jest nie-
zwykle niebezpieczne. Jeśli polityka nie jest moralna, to wówczas nie jest w ogóle polityką.
Nie służy bowiem wspólnemu dobru i nie rozwiązuje problemów życia społecznego, lecz
staje się uzasadnieniem posiadania władzy za wszelką cenę”. Ibidem, s. 209.

9 W teorii polityki gospodarczej przyjmuje się, że teorie ekonomiczne pełnią funkcję jej narzę-
dzia lub jej uwarunkowań.

10 Nie neguje to stwierdzenia, że nie powinien być to cel polityki gospodarczej (jak powiedzieli-
byśmy stosując w pracy metodologię normatywną).
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społeczeństwie nie mogą być rozłożone równomiernie na wszystkich
jego członków.11

Ważną kwestią rozpatrywaną w literaturze jest wpływ finansowania
partii politycznych na wyniki gospodarki. Rozważyć można dwa główne
sposoby finansowania: z budżetu państwa oraz ze źródeł prywatnych. Finan-
sowanie partii ze środków publicznych ma zapobiegać nadużyciom, w postaci
możliwości nieuczciwego wykorzystywania wpływów polityków na gospodarkę
w zamian za darowizny przedsiębiorców. Jest to niewątpliwa zaleta tego roz-
wiązania. Wagą jednak jest to, że fundusze publiczne pochodzą z podatków
(mających charakter obligatoryjny), a ponadto nie motywują w tak dużym stop-
niu do zwiększenia efektywności prowadzonej polityki gospodarczej, co drugi
sposób finansowania partii. Czynienie tego z pieniędzy zebranych z dobrowol-
nych wpłat przedsiębiorstw i ludności, przy przejrzystych zasadach funkcjono-
wania takiego systemu, może zwiększać efektywność funkcjonowania gospo-
darki. Racjonalnie podejmujące decyzje jednostki prywatne będą bowiem
finansowały takie partie, które będą w większym stopniu realizowały ich po-
trzeby. W przypadku finansowania przez przedsiębiorstwa, będą to np. lepsze
warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także wiążące się z tym
zyski. A zatem wpłaty przedsiębiorstw na rzecz partii politycznych będą się
wiązały ze wspieraniem liberalnej polityki gospodarczej, gdyż taka – poprzez
większe promowanie wolnej konkurencji – wspiera efektywność funkcjonowa-
nia gospodarki. Ponadto przedsiębiorstwa, mając do dyspozycji większą ilość
funduszy niż osoby fizyczne, wywierałyby większy wpływ na polityków.
A więc natężenie stopnia realizacji celów społecznych zmalałoby na rzecz
celów ogólnogospodarczych. Nie spotyka się to często z uznaniem wyborców.

Podsumowanie – definicja etymologiczna

Po przedstawionym wyżej wprowadzeniu do polityki gospodarczej, moż-
na już spróbować nakreślić uproszczoną definicję tej dziedziny. Byłby to spo-
sób sprawowania władzy nad gospodarką państwa. Taki sposób, który
mógłby zapewnić wygraną w następnych wyborach (parlamentarnych,
prezydenckich i innych – w zależności od systemu politycznego obowiązujące-
go w danym państwie). Zatem rządy lewicowe będą raczej dążyły do zmniej-
szenie bezrobocia, a prawicowe – wprowadzenia reform, mających dać dłu-
goterminowy (a nie krótkoterminowy, jak to jest wypominane rządom lewico-

                                           
11 Z tego punktu widzenia sensowne wydaje się, iż system socjalistyczny (komunistyczny) nie

może utrzymać się w warunkach pełnej demokracji, gdyż nie ma możliwości spełnienia
wszystkich potrzeb wyborców. W demokracji, polityka gospodarcza realizuje potrzeby grupy
wyborców, a nie całego społeczeństwa. Interesy poszczególnych grup społecznych mogą
być różne (vide chociażby odwieczny spór przedsiębiorcy-pracownicy), natomiast socjalizm
zakładał wpływanie na potrzeby społeczeństwa (m.in. metodami socjotechniki), czego nie
udało się w pełni dokonać. Przykładem może być hasło „każdemu po równo”, czy „każdemu
według jego potrzeb”, co miało zrównać szanse wszystkich obywateli, ale poprzez zmianę
potrzeb społeczeństwa, a więc poprzez ingerencję w psychikę ludzką (!). W systemie demo-
kratycznym takie działania nie zyskują na ogół aprobaty wyborców.
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wym) wzrost gospodarczy. Zatem zgadzają się chętniej na restrykcyjną polity-
kę pieniężną, dbają o niski poziom inflacji, dążą do prywatyzacji, demonopoli-
zacji i otwierania gospodarki.12 Zapewnia to długoterminową równowagę
w realizacji celów polityki gospodarczej i społecznej w państwie. Jednakże jej
osiągnięcie często nie jest możliwe, właśnie ze względów społecznych. Ludzie
bowiem często woleliby poprawy swojego położenia obecnie, a nie w przyszło-
ści.13 Są to więc dylematy natury politycznej, czyli związane z koniecznością
dokonywania wyborów celów i sposobów ich realizacji. Dotyczy to również
wyboru horyzontu, na którym politycy będą się koncentrować: długim,
czy krótkim.

Za zakończenie rozważań należy jeszcze przypomnieć, że wbrew temu,
co mogło by się wydawać z przytoczonych przykładów, położenie gospodarki
nie jest jedynie rezultatem polityki gospodarczej14, a jej kształt nie zależy wy-
łącznie od poglądów partii rządzących. I na odwrót: wyborcy kierują się
nie tylko wskaźnikami makroekonomicznymi.

Meandry znaczeniowe

Politykę gospodarczą należy rozważać w powiązaniu z innymi elemen-
tami polityki państwa. Bowiem państwo nie prowadzi wyłącznie aktywności
skierowanej wobec gospodarki. Niezależnie od podstawowego celu państwa
nie można zapomnieć o służebnej roli władz wobec społeczeństwa.15

Tak więc obok polityki gospodarczej występuje również polityka społecz-
na. Jest to dziedzina nauki i praktyki państwa, która jest bardzo ugruntowana
teoretycznie w Polsce16 i na świecie. Dość często wyodrębnia się politykę
zagraniczną.17

                                           
12 Jak żywo przypomina to sytuację przejmowania władzy w Polsce przez kolejne obozy poli-

tyczne: postsolidarnościowy i socjaldemokratyczno-ludowy.
13 Keynes ujął to w swoim słynnym stwierdzeniu: w długim okresie to my wszyscy umrzemy.
14 Wymienia się tu m.in. uwarunkowania zewnętrzne polityki gospodarczej, na które nie ma ona

wpływu. Może jednak je przewidywać i podejmować działania przy ich uwzględnieniu.
15 Może to być dość dyskusyjne, w zależności od ustroju gospodarczego, rodzaju systemu

politycznego. Tym niemniej wydawać się oczywistym powinno, że państwo demokratyczne,
poprzez swoje organy, powinny działać na rzecz społeczeństwa (a nie wyłącznie dla realiza-
cji swoich własnych interesów).

16 Wspomnieć można np. o istnieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego
za nią, którego szef często jednocześnie pełni ważną funkcję wicepremiera; istnieniu
od wielu lat czasopisma „Polityka Społeczna”.

17 Choć czasem jej część zalicza się też ją do polityki gospodarczej, mówiąc: zagraniczna
polityka gospodarcza. Uzasadnione jest, że rozwój państwa zależy od jego relacji gospodar-
czych z zagranicą. Stąd w 2001 r. pojawiły się w Polsce pomysły, by ministerstwo gospodarki
przejęło kompetencje ministerstwa spraw zagranicznych i włączyło je w swoje struktury. Mi-
mo uzasadnienia ww. logiczno-gospodarczego takiego posunięcia po w wyniku publicznych
debat ponownie okazało się, że resort spraw zagranicznych jest dla państwa, jako całości
(a nie tylko sfery jego gospodarczej) na tyle ważny, że powinien zachować swą odrębność.
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Rys. 1. Rodzaje polityki państwa

         POLITYKA PAŃSTWA

ekologiczna 
zagraniczna pozostałe

gospodarcza             społeczna

Źródło: opracowanie własne.

Do pozostałych polityk państwa można by zaliczyć politykę kulturalną,
politykę obronną. Czasem jednak, obok nich niektórzy autorzy próbują wyod-
rębnić politykę ekologiczną.18 Jej podstawowym celem nie jest bowiem ani
dobro gospodarki, ani społeczeństwa, ale „natury”, której ochrona traktowana
bywa jako cel sam w sobie, nadrzędny, lub równoprawny celom gospodarczo-
społecznym. Ma to swoje odbicie w prowadzeniu polityki gospodarczej w du-
chu idei sustainable development.

Zanim przejdę do kolejnych rozważań należy zauważyć i wyjaśnić nieści-
słość, czy też niekonsekwencję w stosowaniu w Polsce nazewnictwa, i to dość
podstawowego dla tej dziedziny. Chodzi tu o dylemat: polityka gospodarcza
czy polityka ekonomiczna? Pojawia się on nie tylko w użyciu potocznym,
lecz również w opracowaniach naukowych. Wyjaśnienie tego nie ułatwia by-
najmniej sięgnięcie do znaczeń pojęcia wyrażonych w innych językach, szcze-
gólnie w języku angielskim.19

Podając za słownikiem encyklopedycznym Webstera, economic
oznacza:20

• odnoszący się do nauki ekonomii (economics),

                                           
18 Por. B. Kryk, R. Nowak-Lewandowska, Sprzężenie polityka ekologiczna – polityka ekono-

miczna, „Polityka Gospodarcza” nr 2/1999, s. 65-77.
19 W przypadku tłumaczenia z języka niemieckiego nie ma takiego problemu,

gdyż Wirtschaftspolitik to dokładnie polityka gospodarcza; natomiast po rosyjsku to: eko-
nomiczieskaja politika, a zatem polityka ekonomiczna. W okresie międzywojennym w Polsce
bardziej popularny był termin „polityka gospodarcza”. Świadczy o tym np. tytuł popularnego
wtedy tygodnika pt. „Polityka Gospodarcza”. Po 1989 r. również część katedr na uczelniach
wyższych w Polsce zmieniła nazwy na „katedra polityki gospodarczej”. Wspomnę tylko, że
Katedra Polityki Gospodarczej SGH, w której pracuje autor, w 1999 r. reaktywowała wyda-
wanie czasopisma „Polityka Gospodarcza”, które stało się półrocznikiem o charakterze na-
ukowym.

20 Por. Webster’s Encyclopedic Dictionary, Canadian Edition, New York 1988, s. 296.
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• wydźwięku finansowym, rozsądnie zyskowny,
• użyteczny w produkcji bogactwa lub promowanie dobrobytu handlo-

wego.

Atrybutem polityki ekonomicznej może być, zdaniem autora, miernik
w postaci ekonomiczności gospodarki, będącej stosunkiem efektów uzyska-
nych w wyniku różnorodnych procesów gospodarowania do nakładów ponie-
sionych dla ich uzyskania. W języku polskim przymiotnik „gospodarczy” odnosi
się do gospodarki, a ekonomiczny powinien (dla czystości znaczeniowej) od-
nosić się do kategorii wydajnościowej.21 Zatem economic policy to może być
polityka:
• ekonomiczna – w sensie polityki wobec nauk ekonomicznych,
• ekonomiczna – w sensie kategorii zyskowności, wydajności, efektyw-

ności, ekonomiczności,
• gospodarcza.

Mając do wyboru te trzy możliwości, autorzy czasem biorą pod uwagę
drugą z nich i tłumaczą economic policy jako politykę ekonomiczną. Zdaniem
autora nie jest to do końca precyzyjne, gdyż economic policy daleko wykracza
poza kategorie wydajnościowe.22 Dążenie do optymalnej (logicznie, mate-
matycznie) struktury gospodarki państwa może być celem polityki eko-
nomicznej, natomiast w polityce gospodarczej należy jeszcze oprócz tego
wziąć pod uwagę jej cele, podmioty, narzędzia, decyzje. Zatem polityka eko-
nomiczna jest pojęciem węższym wobec polityki gospodarczej, ponieważ
(zgodnie z etymologią słowa) skoncentrowana jest jedynie na możliwie najbar-
dziej ekonomicznym (racjonalnym, oszczędnym) wdrażaniu decyzji podmiotów
polityki państwa. Natomiast państwo może czasem podejmować decyzje,
które z punktu widzenia ekonomicznego nie są zyskowne, a wręcz przynoszą
jedynie koszty. Może to być spowodowane np. realizacją przez politykę gospo-
darczą celów polityki społecznej, lub prowadzeniem polityki w oparciu
o interesy partyjne, a nie w oparciu o kryteria ekonomiczne czy dla realizacji
Tinbergenowskiego celu podnoszenia dobrobytu społeczeństwa. W całości
pracy przyjęte zostało tłumaczenie terminu economic policy, jako polityki go-
spodarczej, która została dalej zdefiniowana.

                                           
21 Dla porównania economic growth według słownika Webstera oznacza: a) wzrost produkcji

dóbr na osobę, b) w kategoriach realnych, wzrost aktywności gospodarczej.
22 Odnosi się to również do powiązań słowa economic z innymi, np. economic crisis to kryzys

gospodarczy, a nie ekonomiczny.
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Przegląd definicji polityki gospodarczej

W literaturze występuje wiele definicji polityki gospodarczej.23 Poniżej zo-
stanie dokonany ich przegląd spośród źródeł polskich i zagranicznych, któ-
re były dostępne dla autora (a więc oczywiście nie wszystkie istniejące).24

Pozwoli to później na scharakteryzowanie tej dziedziny. Celem tego zabiegu
jest też wybór bądź stworzenie definicji, na której zostanie oparta pozostała
część pracy, w tym również dotycząca aspektów międzynarodowych.25

W polskiej literaturze polityka gospodarcza to:
• według W. Baki, S. Góry, Z. Knyziaka i K. Porwita, świadoma działalność

państwa, polegająca „na wyznaczeniu celów i zadań gospodarczych oraz
na ustalaniu środków i metod ich realizacji (…). Charakter polityki gospo-
darczej kształtuje się pod determinującym wpływem warunków społeczno-
ustrojowych i techniczno-ekonomicznych”,26

• według A. Danieckiego, „zespół działań podejmowanych przez państwo,
zmierzających do kształtowania życia gospodarczego kraju”,27

• według Z. Bosiakowskiego, A. Sławińskiego, B. Woźniak, „świadoma
i celowa działalność państwa polegająca na kształtowaniu, na podstawie
praw ekonomicznych, racjonalnego przebiegu procesów społeczno-
ekonomicznych”,28

• według H. Ćwiklińskiego, polityka polegająca „na określaniu celów danego
systemu gospodarczego oraz metod, środków i sposobów (…) prowadzą-
cych do osiągania tych celów, zgodnie z regułami nauk ekonomicznych”,29

• według J. Gościńskiego, „takie postępowanie państwa, które stosownie
do swych celów wpływa na bieg wydarzeń gospodarczych, formułuje je,
bądź wręcz określa warunki ich istnienia”,30

• według J. Kaji, „świadome oddziaływanie państwa na zjawiska gospodarcze
za pomocą określonych narzędzi służących do osiągnięcia założonych ce-
lów”,31

                                           
23 Ich krótszy przegląd można znaleźć m.in. w: A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna,

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 10-14; J. Bis,
W. Zawadzki (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. „Ekstat”, Szczecin 1999, s. 9-10.

24 Pojęcia: „polityka ekonomiczna” i „polityka gospodarcza”, mimo uczynionego zastrzeżenia,
były traktowane równoznacznie.

25 Poniższa analiza została przeprowadzona w ramach badań własnych autora pt. „Przegląd
elementów teorii polityki gospodarczej w literaturze polskiej, niemieckiej i anglosaskiej” prze-
prowadzonych w Katedrze Polityki Gospodarczej SGH w 2000 r.

26 W. Baka, S. Góra, Z. Knyziak, K. Porwit, Planowanie gospodarki narodowej, PWE, Warsza-
wa 1975, s. 15; cyt. za: J. Bis, W. Zawadzki (red.), Polityka…, op. cit., s. 10.

27 J. Bis, W. Zawadzki (red.), Polityka…, op. cit., s. 11.
28 Z. Bosiakowski, A. Sławiński, B. Woźniak, Polityka ekonomiczna, PWN, Warszawa 1988,

s. 10.
29 H. Ćwikliński (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wyd. II,

Gdańsk 1997, s. 22.
30 J. Gościński, Polityka gospodarcza kluczem do reformy rynkowej, PWN, Warszawa 1990;

cyt. za: A. Fajferek (red.), Polityka…, op. cit., s. 13.
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• według A. Karpińskiego, „aktywne oddziaływanie państwa na procesy go-
spodarcze i społeczne przez formułowanie celów, środków ich realizacji,
priorytetów i kształtowanie sprzyjających jej postaw jednostkowych i spo-
łecznych”;32

• według innej definicji przytoczonej przez A. Karpińskiego, „całokształt spo-
sobów i środków oddziaływania państwa na tempo, strukturę i kierunki roz-
woju gospodarki z punktu widzenia przyjętych celów na podstawie analizy
uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych oraz wiedzy na temat
możliwych do zastosowania dla realizacji tych celów – określonych środków
i mechanizmów ekonomicznych”,33

• według S. Kurowskiego, „działanie państwa określające cele gospodarcze
i środki ich realizacji oraz organizujące te środki w procesie gospodarowa-
nia w sytuacji gdy państwo jest ograniczone w tym działaniu przez inne
podmioty gospodarcze, wobec których nie ma pełnej dyspozycji oraz gdy
działanie to dokonuje się przez wybór celów alternatywnych celów i ograni-
czonych środków substytucyjnych”,34

• według S. Kruszczyńskiego, „polityka ekonomiczna jest w szerokim znacze-
niu bezpośrednim kierowaniem gospodarką narodową przez państwo lub
pośrednim oddziaływaniem państwa na funkcjonowanie i rozwój tej gospo-
darki”,35

• według O. Langego, „polityka ekonomiczna polega na wykorzystaniu praw
ekonomicznych do osiągnięcia zamierzonych celów (…). Sposób działania
polityki ekonomicznej polega na wprowadzeniu do rzeczywistości przyczyn,
które zgodnie z prawami ekonomicznymi wywołują skutki stanowiące cel
polityki ekonomicznej. Polityka ekonomiczna stawia sobie pewne cele, któ-
re zamierza realizować i posługuje się pewnymi środkami, które służą do
realizacji tych celów. Aby te cele osiągnąć, polityka ekonomiczna musie się
posłużyć środkami, które są przyczynami, wywołującymi zamierzone cele
jako skutki. Wymaga to znajomości praw ekonomicznych oraz
ich stosowania”,36

• według K. Niemczyckiego, „polityką ekonomiczną państwa nazywamy inge-
rencję rządu w procesy produkcji i podziału wytworzonych dóbr oraz kon-
sumpcji”,37

                                                                                                                   
31 J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999,

s. 11; J. Kaja, Zarys polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994, s. 7.
32 A. Karpiński, Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, ORGMASZ, Warsza-

wa 1997, s. 35.
33 Ibidem. Por. również: A. Karpiński, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodar-

kach rynkowych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 41; przyt. za: J. Bis, W.
Zawadzki (red.), Polityka…, op. cit., s. 10.

34 S. Kurowski, Polityka gospodarcza PRL. Ujęcie modelowe. Cele, zasady, metody. Analiza
krytyczna, Editions Spotkania, Warszawa 1990, s. 13.

35 S. Kruszczyński, Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki ekonomicznej, PWE,
Warszawa 1975, s. 15; cyt. za: J. Bis, W. Zawadzki (red.), Polityka…, op. cit., s. 10.

36 O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, PWN, wyd. VIII, Warszawa 1978, s. 129.
37 K. Niemczycki, Ekonomia, PRET, Warszawa 1996, s. 287.
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• według M. Nasiłowskiego, „działalność państwa lub innego organu publicz-
nego, zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-
ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i określonym horyzoncie
czasu”,38

• według T. Orłowskiego, „działanie państwa lub innego organu publicznego,
zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych
w określonych warunkach i określonym czasie”,39

• według B. Prandeckiej, „polityka ekonomiczna jest nauką o umiejętności
kierowania oraz sterowania procesami i zjawiskami gospodarczymi (…),
o umiejętnościach oddziaływania na bieg spraw gospodarczych w odpo-
wiednim kierunku”,40

• według K. Secomskiego, „działalność państwa polegająca na określaniu
bieżących i perspektywicznych celów społeczno-gospodarczych oraz ich
realizacji w oparciu o poznane prawa społeczno-ekonomiczne oraz za po-
mocą metod i środków wynikających z zasady racjonalnego gospodarowa-
nia”,41

• według Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej, „ogół działań
(państwa) rządu mających na celu stymulowanie procesów gospodarczych
zgodnie z celami ogólnogospodarczymi i ogólnospołecznymi”,42

• według B. Winiarskiego, „świadome oddziaływanie władz państwowych
na gospodarkę narodową – na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie,
na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje z zagranicą”.43

W literaturze zagranicznej, polityka gospodarcza:
• według słownika encyklopedycznego „Gospodarka rynkowa i planowa”,

to część polityki państwa, która „obejmuje całość środków skierowanych na
porządkowanie, wpływanie lub bezpośrednio angażowanie się w aktywność
gospodarczą w danym obszarze (regionalnym, narodowym, międzynarodo-
wym) lub branży (sektorze)”,44

                                           
38 M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, wyd. III,

Warszawa 1994, s. 19.
39 T. Orłowski, Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wyd. Graf-Punkt, Warszawa 1998, s. 36.
40 B. Prandecka, Przedmiot zainteresowań i badań polityki ekonomicznej, [w:] B. Prandecka

(red.), Wybrane zagadnienia polityki społeczno-ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne INE
PAN” nr 6, Warszawa 1984, s. 13; cyt. za: B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN, War-
szawa 1999, s. 20-21.

41 K. Secomski, Elementy polityki gospodarczej, PWE, wyd. 2, Warszawa 1972, s. 26.
42 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, wersja 2.03, www.man.encyklopedia.pl,

26 listopada 1998.
43 B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro-

cławiu, wyd. III, Wrocław 1996, s. 12; B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, War-
szawa 1999, s. 17.

44 Marktwirtschaft und Planwirtschaft: ein enzyklopädisches Wörterbuch, K G Saur, München-
London-New York-Paris 1992, S. 860.
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• według J. Brémond, M.-M. Salort, to „zespół zabiegów podejmowanych
przez państwo lub społeczności lokalne dla podtrzymania działalności go-
spodarczej”,45

• według encyklopedii Brockhausa, „jako część (praktycznej) polityki,
jest kolektiwum dla wszystkich kroków państwa zmierzających do wpływu
na ład gospodarczy (system gospodarczy), obieg gospodarczy i strukturę
gospodarczą”,46

• według A. Hermanna, to „całość (kroków) środków politycznych, które przy
ograniczonych środkach z powodzeniem oddziaływają na wytwarzanie i po-
dział dóbr i usług”,47

• według U. Teichmanna, „całość środków państwowych, które skierowane są
na uporządkowanie życia gospodarczego i wpływanie na nie w myśl okre-
ślonych celów”,48

• według J. Tinbergena, w najszerszym znaczeniu „zawiera całą materię teorii
ekonomicznej (…). Ta polityka gospodarcza jest skierowana na maksymali-
zację zwykłych funkcji satysfakcji ekonomicznej (ophelmity functions).
W węższym znaczeniu możemy ograniczyć znaczenie terminu „polityka go-
spodarcza” do zachowania grup zorganizowanych, takich jak związki zawo-
dowe, organizacje rolnicze czy przemysłowe itp. Tutaj przedmiotem opty-
malizacji są kolektywne funkcje satysfakcji ekonomicznej. W swoim najbar-
dziej specyficznym i najbardziej trafnym znaczeniu pojęcie polityki gospo-
darczej będzie odnosiło się jednak do rządów.”,49

• według E. Tuchtfeldta, „oznacza 1. praktykę postaci politycznych w zakresie
gospodarki i 2. naukowe zajmowanie się tą praktyką”,50

• według A. Wolla, „w poszerzonym znaczeniu słowa działalność państwowa
w obszarze gospodarczym. W inny sposób mówi się przykładowo o polityce
wewnętrznej, zagranicznej, kulturalnej.”51

• według H. Bartlinga i F. Luziusa, „polityka gospodarcza próbuje znaleźć
odpowiedź na pytanie: co jest możliwe do zrealizowania i jak dadzą się zre-
alizować określone cele?”,52

• według leksykonu Gablera, „do polityki gospodarczej zalicza się aktywność
instancji państwa, która będąc skierowaną na politycznie określone cele,
ma kształtować i zapewniać ład gospodarczy (Ordnungspolitik), jak również

                                           
45 J. Brémond, M.-M. Salort, Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 179.
46 Brockhaus Enzyklopädie, Brockhaus, 19. Auflage, 24. Band, Mannheim 1994, s. 262.
47 A. Hermann, Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Eine

Einführung, Bundeszentrale für politische Bildung, 3. Auflage, Bonn 1995, s. 20.
48 U. Teichmann, Wirtschaftspolitik, Verlag Vahlen, 4. Auflage, München 1993, S. 346-347.
49 J. Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, North-Holland Publishing Company, 4th ed.,

Amsterdam 1966, p. 1.
50 Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Gustav Fischer, Stuttgart und New

York, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen und
Zürich, 1992, 9. Band, s. 179.

51 A. Woll, Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, 2. Auflage, München 1992, s. 3.
52 H. Bartling, F. Luzius, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Verlag Franz Vahlen, 10. Aufla-

ge, München 1993, s. 11.
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w przypadku gospodarki zorientowanej rynkowo mieć wpływ na strukturę
(polityka strukturalna), obieg i wyniki podziału pracy procesów gospodar-
czych (polityka alokacyjna, stabilizacyjna, podziałowa; również określane
jako polityka procesowa)”,53

• według „The Economist”, „zestaw planów dochodów i wydatków publicz-
nych, łącznie ze zgodnymi z nimi zadaniami dotyczącymi deficytu budżeto-
wego, zaciągania kredytów i wzrostu podaży pieniądza”.54

Podstawowe cechy polityki gospodarczej

Prowadząc studia nad literaturą przedmiotu można zauważyć brak jed-
nolitej, powszechnie zaakceptowanej definicji polityki gospodarczej. Występuje
duża różnorodność w pojmowaniu jej zakresu, elementów składowych,
itp. Poniżej zostaną one zebrane, by zakończyć rozważania wyborem jednej
z definicji, bądź skonstruowaniem takiej, która łączyłaby elementy, występują-
ce w dużej części z nich.

Polityka gospodarcza jako praktyka i teoria

Zanim przejdę do analizy definicji należy zauważyć powszechnie przyjęty
w literaturze krajowej i zagranicznej dychotomiczny podział tej dziedziny.55

Ma to duże konsekwencje metodologiczne, które zostaną później omówione.
Tak więc występuje podział polityki gospodarczej na:
• praktykę – czyli zjawisko kształtowania przez władze państwa pożądanego

przez nie stanu gospodarki,
• teorię – czyli dyscyplinę naukową opisującą i objaśniającą tę praktykę.56

Zatem pierwszy aspekt polityki gospodarczej traktuje zachodzące w pań-
stwie wydarzenia polityczne oddziaływujące na gospodarkę jako zjawisko,57

które jest obiektem poznawczym w drugim aspekcie. U Kurowskiego polityka
gospodarcza występuje jako „działalność” (co w niniejszej pracy równoznaczne
jest praktyce polityki gospodarczej): „przedmiotem nauki zwanej polityką go-
spodarczą jest polityka gospodarcza jako działalność. A zatem określenie

                                           
53 Gabler Wirtchaftslexikon, Gabler, 13. Auflage, Wiesbaden 1992, s. 3822.
54 „The Economist”, 29 czerwca 1985, s. 35; cyt. za: A. Karpiński, Co warto wiedzieć o polityce

gospodarczej rządów, ORGMASZ, Warszawa 1997, s. 36.
55 O podziale tym może świadczyć też np. tytuł corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Katedr

Polityki Gospodarczej: „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce”. Por. również:
Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Gustav Fischer, Stuttgart und New
York, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen und
Zürich, 1992, 9. Band, s. 149.

56 Patrz: J. Kaja, Zarys …, op. cit., s. 7.
57 Sformułowanie „zjawisko” pochodzi z książek: J. Kaja, Zarys polityki gospodarczej, Oficyna

Wydawnicza SGH, Warszawa 1994; J. Kaja, Polityka gospodarcza, op. cit.
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przedmiotu polityki gospodarczej jako nauki musi prowadzić do określenia
polityki gospodarczej jako działalności.”58 Co oznacza, że przedmiotem teorii
polityki gospodarczej jest jej praktyka. B. Winiarski, jak i wielu innych auto-
rów59, również w ten sposób pojmuje te pojęcia i definiuje teorię (naukę) polity-
ki gospodarczej następująco: „nauka polityki ekonomicznej jest dyscypliną
naukową zajmującą się badaniem form, celów, narzędzi i sposobów oddziały-
wania państwa na społeczny proces gospodarczy.”60

W literaturze niemieckiej występują następujące określenia polityki go-
spodarczej tego aspektu: nauka, teoria, teoretyczna, podstawy (założenia)
polityki gospodarczej. Natomiast w literaturze anglosaskiej, zwłaszcza amery-
kańskiej, rzadko występuje w ogóle pojęcie polityki gospodarczej, a jeszcze
rzadziej jej teorii. Wynikać to może z dość głęboko zakorzenionych poglądów
liberalnych, które czasem wręcz negują potrzebę prowadzenia polityki gospo-
darczej. Poglądy takie nie są już tak powszechne we Francji. Natomiast
w Niemczech polityka gospodarcza jest uwarunkowana strukturalnie zapisem
konstytucyjnym o „społecznej gospodarce rynkowej”, co w pewien sposób
wymusiło rozwój teorii polityki gospodarczej. Taki zapis jest również w polskiej
konstytucji, lecz nie zostało dotąd sprecyzowane, jaki kształt ma mieć taki
system w naszych warunkach. Nie wykształcił się jeszcze polski model polityki
gospodarczej, a tymczasem sposób jej uprawiania musi być dostosowany
do przyszłych konsekwencji wejścia do Unii Europejskiej, a także do wymogów
procesów występujących we współczesnej gospodarce światowej (globaliza-
cja, walka konkurencyjna między państwami, w tym na poziomie polityki go-
spodarczej, kształtowanie się społeczeństwa i gospodarki informacyjnej61).

Na marginesie wyjaśnień można też stwierdzić, że osoby kształtujące
politykę gospodarczą w jej praktycznym aspekcie są obiektem analizy na-
ukowców zajmujących się drugim aspektem omawianej dziedziny.62 Obie
grupy osób należy nazwać politykami gospodarczymi, jednak z rozróżnie-
niem na teoretyków i praktyków.
                                           
58 S. Kurowski, op. cit., s. 12.
59 Spośród autorów polskich odmienny pogląd reprezentuje dr Andrzej Eckhardt (Uniwersytet

Wrocławski), w wygłoszonym na IV Konferencji Katedr Polityki Gospodarczej zorganizowanej
przez Katedrę Polityki Gospodarczej SGH we wrześniu 1999 r. w Jadwisinie k. Serocka.
Odmawia on nauce o praktyce polityce gospodarczej miana teorii, gdyż „nie ma czystej kate-
gorii polityki gospodarczej, która nie występowałaby w ogólnej teorii ekonomii”; więc jeśli nie
można udowodnić odrębnego świata kategoralnego, to nie można mówić o odrębności dzie-
dziny nauk, czyli teoria polityki gospodarczej nie istnieje.

60 B. Winiarski, Polityka gospodarcza, op. cit., s. 19.
61 K. Piech, Perspektywy polityki gospodarczej w dobie nowej gospodarki, [w:] Wpływ otoczenia

na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Część II. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań
przyszłości, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2001, s. 17-28.

62 Przykład ten autor zawdzięcza prof. zw. dr hab. Janowi Kaji, który przedstawił następujący
przypadek (autentyczny): teoretyk polityki gospodarczej, którym może być przykładowo na-
ukowiec specjalizujący się w tej dziedzinie, może stać się praktykiem polityki gospodarczej,
gdy zaczyna pełnić funkcje polityczne (w ramach władzy wykonawczej) i móc przez
to kształtować stan i zjawiska gospodarcze. Staje się zatem obiektem badań teoretyków po-
lityki gospodarczej (np. innych specjalistów tej samej dziedziny). Por. J. Kaja, Polityka go-
spodarcza …, op. cit., s. 19.
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Cechy praktyki i teorii polityki gospodarczej

Dokonując przeglądu definicji można zauważyć ich różnorodność. Warte
zastanowienia jest, czy istnieje pewien nurt definicyjny, pozwalający na przyję-
cie takiego określenia polityki gospodarczej, które mogłoby łączyć wcześniej
przedstawione. Można przypuszczać, że istnieją cechy świadczące o podo-
bieństwie tych definicji, przynajmniej jeśli chodzi o polską literaturę, co pozwo-
liło by zrealizować te zamierzenie. Warto też uwzględnić dokonania zagranicz-
ne, zwłaszcza niemieckie,63 by ewentualnie włączyć pewne charakterystyczne
części składowe do tej ogólnej definicji.

Celem całej analizy, której wyniki zostały przedstawione poniżej (tab. 1),
była próba opracowania definicji polityki gospodarczej (zwłaszcza w jej aspek-
cie praktycznym). Przyjętym kryterium była częstość występowania poszcze-
gólnych elementów.64

Metodą obraną do jej przeprowadzenia jest rozbiór zdań na części
składowe, lecz nie pod względem gramatycznym, a znaczeniowym.65 Spo-
śród przytoczonych 29 definicji, odrzucone zostały na wstępie cztery.66 Z po-
wodu dość dużej odrębności, wyodrębnione zostały definicje zagraniczne.
Analiza oparta była na elementach, które znaczeniowo – zdaniem autora –
powtarzały się lub powinny występować. Występowały definicje, które zawie-
rały więcej niż jeden element należący do tej samej kategorii, co zostało za-
znaczone (wykropkowane, lub wypunktowane – jeśli wiązały się z odpowied-
nimi elementami innej kategorii). Jeżeli były one podobnego znaczenia,
nie były „podwójnie” liczone. W przedstawionych wynikach pominięte zostały
mniej istotne (czyt.: rzadziej występujące).

Z przeprowadzonej analizy definicji (tab. 3) wynikają następujące cechy
polityki gospodarczej w jej ujęciu praktycznym:

                                           
63 Kontekst historyczno-ustrojowy kształtowania się tych definicji był odmienny. W inny sposób

ewoluowała teoria polityki gospodarczej w Polsce i w krajach o dłuższej tradycji wolnorynko-
wej. Wymagało by jednak zastanowienia się i zbadania, czy można mówić o polskiej szkole
polityki gospodarczej, rozwijającej się raczej niezależnie od potężnego dorobku niemieckie-
go, ale pod wpływem J. Galbraitha, J. Kornaia, J. Tinbergena oraz makroekonomistów an-
glosaskich, przy czym też bazując na dorobku okresu PRL. Jest to dość niezwykła mieszan-
ka, mogąca twórczo wpływać na dalszy dorobek innych krajów, choć polityka gospodarcza
w Polsce jeszcze nie jest tak rozwinięta jak w Niemczech (patrząc chociażby po ilości pod-
ręczników o nakładzie ogólnokrajowym i ich wydań).

64 Można kwestionować przyjęcie takiego kryterium, jednak – zdaniem autora – może być ono
uzasadnione. Większość przytoczonych definicji pochodziła ze źródeł autorstwa znanych
polskich i zagranicznych naukowców, w tym wybitnych specjalistów omawianej dziedziny
(np. laureat nagrody Nobla).

65 Obranie takiej metody może być wadą analizy ze względu na niekoniecznie umiejętne jej
zastosowanie, gdyż metodyka ta pochodzi z innej dziedziny nauki, przeniesionej akurat do
nauk ekonomicznych za pomocą heurystycznej techniki analogii. Do innych możliwych wad
zaliczyć można: dość małą wciąż liczbę definicji, możliwe błędy lub nieścisłości w ich tłuma-
czeniu, wady własne definicji, trudność w podziale kategoralnym ich elementów.

66 Jedna z nich (nr 14) była zbyt zbliżona i najprawdopodobniej wynikała z def. nr 13. Definicje
nr 25 i 27 nie spełniały wymogów, a nr 29 zawierała zbyt mało elementów do analizy.
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• politykę gospodarczą kształtuje państwo (tj. jego władze, w tym rząd) i jego
organy w sposób świadomy, bezpośredni (lub pośredni);

• polityka gospodarcza to oddziaływanie, wpływanie państwa na gospodarkę
(w tym gospodarcze: procesy, zjawiska, wydarzenia), lub w inny sposób
kształtowanie jej; bądź – jak to jest wzmiankowane w zagranicznej literatu-
rze – całość środków (zabiegów) mających na celu ww. zabiegi;

• państwo oddziałuje na gospodarkę by osiągnąć cele; zmieniać, stymulować
i racjonalizować działalność gospodarczą;

• polityka gospodarcza i jej cele związane są z określonym, unikalnym dla
danego kraju kontekstem historycznym, instytucjonalnym, społecznym i in-
strumentalnym (przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków), zwa-
nym uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

• oddziaływanie to oparte jest na prawach ekonomicznych oraz zachodzi
w określonym czasie.

Nie jest to oczywiście pełny opis, a tylko taki, który wynikał z analizy pre-
zentowanych definicji.67 Wyróżnić należy jedną z nich, która – mimo, że znacz-
nie odbiega od innych – zasługuje na przytoczenie. Jej autorem jest J. Tinber-
gen. Według niego, polityka gospodarcza jest skierowana na maksymalizację
funkcji satysfakcji ekonomicznej, a do jej podmiotów zalicza nie tylko rządy,
lecz inne grupy zorganizowane (np. związki zawodowe). Ostatni pogląd jest
coraz częściej spotykany. Natomiast pierwszy, jest raczej typu normatywnego:
praktyka polityki gospodarczej powinna być skierowana na maksymalizację
satysfakcji ekonomicznej społeczeństwa, gdy tymczasem często ogranicza się
to do części społeczeństwa.68

Zanim przejdę do dalszej analizy i wyboru (lub skonstruowania) definicji
polityki gospodarczej, należy po raz kolejny przejść do podziału tej dziedziny
na teorię i praktykę. Pozwoli to na precyzyjne sformułowanie obszaru pojęcio-
wego.

Zatem polityka gospodarcza jako teoria, cechuje się dodatkowo obiek-
tywnością. Oznacza to niezależność kształtowania polityki gospodarczej
od wpływu na nią jej badaczy (por. przykład teoretyków i praktyków polityki
                                           
67 Według Secomskiego, „Polityka ekonomiczna (…):

• bada życie gospodarcze w jego dynamicznym rozwoju;
• określa cele i wyznacza zadania rozwojowe;
• wskazuje i zapewnia środki realizacji tych zadań;
• ustala metody wykonawcze i drogi wiodące do osiągnięcia wyznaczonych celów.”
Por. K. Secomski, Elementy …, op. cit., s. 21.

68 Zupełnie inną sprawą jest rozstrzygnięcie, na ile polityka państwa powinna być zdominowana
przez politykę gospodarczą, a jak bardzo ma uwzględniać cele polityki społecznej. Wspo-
mnieć tu można hasło stojące na biurku prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona:
„po pierwsze gospodarka, głupcze”. Również były szef ekonomistów Banku Światowego
i doradca szefa Banku oraz prezydenta Clintona, jeden z znanych współcześnie ekonomi-
stów świata, Joseph Stiglitz nawoływał do zmiany priorytetów, w tym prowadzenia „globaliza-
cji z ludzką twarzą” (globalisation with a human face). Notabene za krytykę postępowania
MFW i BŚ został zwolniony z pracy (w listopadzie 1999 r. dymisja ze stanowiska chief
economist Banku, a w maju 2000 r. – z funkcji doradcy).
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gospodarczej). B. Winiarski pisze, iż tak rozważana polityka gospodarcza
„zajmuje się w dużym zakresie metodologią przygotowania, podejmowania
i realizowania decyzji organów państwowych w sferze ich oddziaływania na
gospodarkę, w tym również problematyką metod i technik prognozowania oraz
planowania gospodarczego”.69 Należy zauważyć, iż w ostatnich latach nastą-
piło przesunięcie środka ciężkości od planowania rozwoju gospodarczego,
w kierunku jego prognozowania. Zmiany polityczno-gospodarczo-społeczne
doprowadziły do obecnie istniejącej sytuacji, kiedy nie jest popularne zajmo-
wanie się planowaniem, mimo że jest to nieodzowny element polityki każdej
sprawnie funkcjonującej jednostki gospodarującej – nie tylko przedsiębiorstwa,
ale i państwa.

Podsumowanie – sokratyczna definicja polityki gospodarczej

W niniejszym tekście dokonany został opis znaczenia (i genezy) słowa
i pojęcia polityki gospodarczej. Tam, gdzie autor uznał za konieczne, przepro-
wadzona została analiza, której celem miało być zdefiniowanie (również
na podstawie krótkiej charakterystyki) tego pojęcia.

W wyniku przeprowadzonych rozważań wydało się, że sensowne będzie
rozgraniczenie w definicji polityki gospodarczej aspektów teorii i praktyki. Opie-
rając się na przedstawionym wcześniej podziale, spróbować można dokonać
definicji.

Teoria polityki gospodarczej to dyscyplina naukowa, której celem jest
opisanie i wyjaśnienie jej przedmiotu, którym jest praktyka polityki gospodar-
czej, przez m.in. jej teoretyków przy dostępnych danych, informacjach oraz
metodologii. Wadą tej definicji jest niejednoznaczne określenie podmiotu oraz
wymóg zdefiniowania przedmiotu. Nie jest to jednak usterką, która mogłaby
decydować o odrzuceniu, a jedynie konieczności uzupełnienia definicji.

Czym jest teoria polityki gospodarczej w porównaniu do praktyki? Odpo-
wiedź na powyższe pytanie spróbować można odnaleźć analizując poniższe
zestawienie.

Rys. 2. Wybrane elementy praktyki i teorii polityki gospodarczej

POLITYKA GOSPODARCZA

element praktyka teoria
podmiot: • państwo • teoretycy polityki gospodarczej70

                                           
69 B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, op. cit., s. 22.
70 Czasem również (szczególnie w krajach anglosaskich) ekonomiści, zwłaszcza makroekono-

miści.
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przedmiot: • gospodarka • praktyka polityki gospodarczej
cel: • osiągnięcie zamie-

rzonych celów
• opisanie, systematyzacja i wyjaśnienie

praktyki polityki gospodarczej
narzędzia: • instrumenty prawne i

inne71
• opis jakościowy i ilościowy, analiza

pomiarów (analiza statystyczna), na-
rzędzia ilościowe (ekonometryczne)

uwarunko-
wania:

• wewnętrzne i ze-
wnętrzne,

• doktrynalne72

• dostępność informacji (danych), obec-
ny stan rozwoju dziedziny, ogranicze-
nia własne badacza73

metodologia: • brak74 • zgodna z metodologią nauk społecz-
nych (w tym ekonomii)75

Po przeprowadzonej analizie można z dużym stopniem pewności okre-
ślić przedmiot i podmioty praktyki polityki gospodarczej. Natomiast występuje
wiele zdań na temat celów i ich przesłanek, mała liczba opinii nt. jak oddziały-
wają podmioty polityki gospodarczej oraz czym? Uniemożliwia to jednoznacz-
ne określenie tych elementów, pojawiających się w definicjach, zatem wartych
uwzględnienia w definicji. Zdaniem autora, rozwiązaniem, które umożliwiło by
połączenie tych elementów jest sformułowanie ogólnej, finalnej definicji, któ-
ra nie określałaby dokładnie polityki gospodarczej, natomiast wymagałaby
jednak definicji posiłkowych uzupełniających ją. Definicja ta to: praktyka polityki
gospodarczej to świadome oddziaływanie jej podmiotów na gospodarkę za
pomocą określonych narzędzi i środków, służące do osiągnięcia założonych
przez jej podmioty celów w oparciu o prawa ekonomiczne, w ramach określo-
nych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.76

                                           
71 Zalicza się do nich też oddziaływanie przez perswazję oraz polityki szczegółowe (narzędzio-

we).
72 Bądź też uwarunkowania ekonomiczne w sensie economics. Jest to nazwa jednak zbyt

myląca i kojarzyć się może z nakładami finansowymi, a nie teorią ekonomii.
73 Do tych ograniczeń zaliczyć można by posiadany aktualnie stan wiedzy, umiejętności,

możliwości nakładów czasu pracy, itd.
74 Metodologia, to nauka o metodach. Każda nauka wykształca własną metodologię. Praktyka

polityki gospodarczej nie jest natomiast nauką.
75 Polityka gospodarcza nie wykształciła własnej metodologii. Korzysta w tym zakresie z dorob-

ku innych nauk. Wnioskować można by było, że nie istnieje teoria polityki gospodarczej. Wy-
kraczanie jej jednak poza obszar metodologii ekonomii sugerować może, że albo polityka
gospodarcza nie jest częścią nauk ekonomicznych, albo może wykształcić (o ile jeszcze nie
istnieje) własną metodologię.

76 Dla skrócenia nazwy i zgodnie z zaprezentowanymi definicjami można przyjąć, że była by to
definicja polityki gospodarczej. Wymaga ona określenia podmiotów (którymi są nie tylko or-
gany czy władze państwa), przedmiotu, celów, narzędzi i środków, uwarunkowań polityki go-
spodarczej.
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Tab. 1. Definicja polityki gospodarczej
Definiendum Definiendis

Teoria polityki
gospodarczej

dyscyplina naukowa, której celem jest opisanie i wyjaśnienie jej
przedmiotu, którym jest praktyka polityki gospodarczej, przez jej
teoretyków przy dostępnych informacjach (danych) oraz meto-
dologii.

Praktyka polityki
gospodarczej

świadome oddziaływanie jej podmiotów na gospodarkę za po-
mocą określonych narzędzi i środków, służące do osiągnięcia
założonych przez jej podmioty celów w otoczeniu uwarunkowań
doktrynalnych, wewnętrznych i zewnętrznych.

Prawa ekonomiczne są jednymi z ważniejszymi przesłankami decyzji po-
lityków gospodarczych. Zgodnie z występującymi niekiedy w literaturze sfor-
mułowaniami, zaliczyć by je można do uwarunkowań,77 co zostało uczynione.
Do analizy polityki gospodarczej należałoby uwzględnić jeszcze odcinek czasu,
którego ona dotyczy, gdyż polityka gospodarcza nie jest zjawiskiem statycz-
nym, lecz dynamicznym, a więc zmienia się.

Podsumowując rozważania, dla zdefiniowania pojęcia „polityka gospo-
darcza” niezbędny jest podziału tej dziedziny nauki na dwa aspekty: teoretycz-
ny i praktyczny. Następnie można je zdefiniować. Wyniki analizy definicji
przedstawione zostały w tab. 1, prezentując na podstawie analizy przytoczo-
nych definicji, rozłożonych na składowe (tab. 2) oraz pogrupowane (tab. 3)
„sokratyczne definicje polityki gospodarczej”.78

Bibliografia:

1. Bankowicz M. (red.), Słownik polityki, Wiedza Powszechna, Warsza-
wa 1996.

2. Bartling H., Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Verlag Franz
Vahlen, 10. Auflage, München 1993.

3. Bis J., Zawadzki W. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. „Ekstat”, Szcze-
cin 1999.

4. Bosiakowski Z., A. Sławiński, B. Woźniak, Polityka ekonomiczna, PWN,
Warszawa 1988.

5. Brémond J., Salort M.-M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
6. Brockhaus Enzyklopädie, Brockhaus, 19. Auflage, 24. Band,

Mannheim 1994.
                                           
77 Tu: doktrynalnych lub inaczej: ekonomicznych, lecz przy niejasnym używaniu słowa „ekono-

miczny” w języku polskim, autor zastosował pojęcie „uwarunkowań doktrynalnych” (a nie
„uwarunkowań ekonomicznych”), w sensie doktryn ekonomicznych, a nie politycznych.

78 By być całkowicie obiektywnym odnotować należy, że obydwie definicje powstały pod wpły-
wem poglądów i opinii profesora Jana Kaji (por. def. nr 6).
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7. Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, wyd. II, Gdańsk 1997.

8. Encyklopedia politologii: teoria polityki, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 1999.

9. Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 1999.

10. Gabler Wirtchaftslexikon, Gabler, 13. Auflage, Wiesbaden 1992.
11. Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Gustav Fischer,

Stuttgart und New York, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen,
Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen und Zürich, 1992, 9. Band.

12. Hermann A., Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik
Deutschland. Eine Einführung, Bundeszentrale für politische Bildung,
3. Auflage, Bonn 1995.

13. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 1999.

14. Kaja J., Zarys polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsza-
wa 1994.

15. Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów,
ORGMASZ, Warszawa 1997.

16. Kruszczyński S., Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki
ekonomicznej, PWE, Warszawa 1975.

17. Kurowski S., Polityka gospodarcza PRL. Ujęcie modelowe. Cele, zasady,
metody. Analiza krytyczna, Editions Spotkania, Warszawa 1990.

18. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, t. I – wyd. VIII, Warszawa 1978.
19. Marktwirtschaft und Planwirtschaft: ein enzyklopädisches Wörterbuch, K G

Saur, München-London-New York-Paris 1992.
20. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro − i makroekonomii, Key

Text, wyd. III, Warszawa 1994.
21. Niemczycki K., Ekonomia, PRET, Warszawa 1996.
22. Orłowski T., Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wyd. Graf-Punkt, War-

szawa 1998.
23. Secomski K., Elementy polityki gospodarczej, PWE, wyd. 2, Warsza-

wa 1972.
24. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warsza-

wa 1997.
25. Teichmann U., Wirtschaftspolitik, Verlag Vahlen, 4. Auflage, Münche-

n 1993.
26. Tinbergen J., On the Theory of Economic Policy, North Holland Publishing

Company, 4th ed., Amsterdam 1966.
27. Webster’s Encyclopedic Dictionary, Canadian Edition, New York 1988.
28. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej we Wrocławiu, wyd. III, Wrocław 1996.
29. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999.
30. Woll A., Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, 2. Auflage, München 1992.
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Aneks

Tab. 2. Części składowe wybranych definicji polityki gospodarczej

lp. jak? kto? co robi? na co dzia-
ła?, co? po co? czym? z czego

wynika?

1. świa-
domie

państwo działalność • wyznaczenie
celów i za-
dań gospo-
darczych

• ustalenie
środków i
metod ich
realizacji

warunki
społeczno
ustrojowe i
techniczno-
ekonomiczne

2. państwo kształtuje życie gospo-
darcze kraju

racjonalizacja
życia gosp.

3. świa-
domie i
celowo

państwo działalność przebieg
procesów
społeczno-
ekonomicz-
nych

prawa 
ekonomiczne

4. • określa
cele

• określa
metody,
środki i
sposoby

dany system
gospodarczy

osiągnięcie
celów polityki

reguły nauk
ekonomicz-
nych

5. państwo • wpływa,
formułuje

• określa

• bieg
wydarzeń
gospodar-
czych

• warunki
istnienia
wyd. gosp.

cele

6. świa-
domie

państwo oddziaływa-
nie

zjawiska
gospodarcze

osiągnięcie
założonych
celów

określ.
narz.

założone
cele
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7. państwo oddziaływa-
nie

tempo,
struktura,
kierunki
rozwoju
gospodarki

realizacja celów • przyjęte
cele

• analiza
uwarunko-
wań wewn
ętrznych i
międzyna-
rodowych

• wiedza nt.
określo-
nych
środków i
mechani-
zmów
ekono-
micznych

8. aktyw-
nie

państwo • oddzia-
ływanie

• formuło-
wanie

• kształto-
wanie

• procesy
gospodar-
cze i spo-
łeczne

• cele, środki
ich realiza-
cji, priory-
tety

• postawy
jednostko-
we i spo-
łeczne
(sprzyjają-
ce p.g.)

9. państwo • działanie
• organi-

zacja

• cele
gospodar-
cze i środki
ich realiza-
cji

• środki

• inne
podmioty
gospodar-
cze

• ograni-
czone
środki
substytu-
cyjne

10. • bez-
po-
śred
nio

• po-
śred
nio

• pań-
stwo

• kierowa-
nie

• oddzia-
ływanie

• gospodar-
ka narodo
wa

• funkcjono-
wanie i
rozwój
gospodarki
narodowej

11. • wykorzy-
stanie

• stawianie

• praw ekono-
micznych

• celów

osiągnięcie
(realizacja)
zamierzonych
celów

środki znajomość
praw ekono
m. i ich
stosowania
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12. rząd ingerencja procesy
produkcji i
podziału
wytworzonych
dóbr oraz
konsumpcji

13. państwo
lub inny
organ
publicz-
ny

działalność osiągnięcie
zamierzonych
celów społecz-
no-ekonomicz-
nych

określone
warunki i
horyzont
czasu

14. państwo
lub inny
organ
publicz-
ny

działanie osiągnięcie
konkretnych
celów społecz-
no-ekonomicz-
nych

określone
warunki i
czas

15. • kierowa-
nie, ste-
rowanie

• oddzia-
ływanie

• procesy i
zjawiska
gospodar-
cze

• bieg spraw
gospodar-
czych

16. państwo działalność
polegająca
na określa-
niu, realiza-
cji

bieżące i
perspekty-
wiczne cele
społeczno-
gospodarcze

meto-
dy i
środki

• prawa
społecz-
no-ekono-
miczne

• zasada
racjonal-
nego go-
spodaro-
wania

17. państwo
(rząd)

działania procesy
gospodarcze

stymulowa-
nie procesów
gospodarczych

cele ogólno-
gosp. i
ogólnospo-
łeczne

18. świa-
domie

władze
pań-
stwowe

oddziaływa-
nie

gospodarka
narodowa, jej
dynamika,
struktura i
funkcjonowa-
nie, stosunki
ekonomiczne
w państwie,
relacje z
zagranicą
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19. • be
zp
o-
śre
dni
o

• pań-
stwo

• porząd-
kowanie,
wpływa-
nie

• angażo-
wanie się

• aktywność
gospodar-
cza w da-
nym ob-
szarze lub
branży

• (całość
środków)

20. państwo
lub spo-
łeczn.
lokalne

(zespół
zabiegów)

podtrzymanie
działalności
gospodarczej

21. państwo wpływ • ład i obieg
gospodar-
czy, struk-
tura go-
spodarcza

• (kolekti-
wum)

22. wytwarzanie
i podział

• dobra i
usługi

• (całość
środków
politycz-
nych)

ograniczone
środki

23. uporządko-
wanie i
wpływanie

• życie
gospodar-
cze

• (całość
środków
państwo-
wych)

uporządkowa-
nie i wpływanie
na życie go-
spodarcze

określone
cele

24. grupy
zorgani-
zowane,
rządy

optymaliza-
cja

funkcja
satysfakcji
ekonomicznej

25. Nie jest to definicja.
26. państwo działalność obszar

gospodarczy
27. Nie jest to definicja, lecz opis pojęcia.
28. instan-

cje
państwa

• aktyw-
ność

• wpływ

• ład gospo-
darczy

• struktura,
obieg i
wyniki po-
działu pra-
cy proce-
sów go-
spodar-
czych

• kształtowa-
nie i zapew-
nianie ładu
gospo-
darczego

• posiadanie
wpływu na
strukturę,
obieg i wyni-
ki podziału
pracy proce-
sów gosp.

określone ce-
le polityczne
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29. zestaw
planów
dochodów i
wydatków
publicznych
…

Tab. 3. Najczęściej występujące elementy definicji polityki gospodarczej

jak? kto /
co? co robi? na co dzia-

ła?, co? po co? czym? z czego
wynika?

25
defi-
nicji
(pol-
skie i
zagr.)

świa-
domie
– 3;
bezpo-
średnio
– 2;
po-
średnio
–1

państwo
(i jego
organy,
władze)
– 18;
rząd – 2

działalność
(oddziaływa-
nie, wpływa-
nie) – 18;
kształtowanie
(kierowanie)
– 4

gospodarka
(gospodarcze:
procesy,
zjawiska,
wydarzenia,
życie, itp.) – 16,
w tym zjawiska
i procesy gosp.-
społ. – 2;
cele – 4

osiągnięcie
(realizacja)
celów – 5;
stymulowanie
(podtrzymanie)
działalności
gosp. – 2; zmiany
gosp. (racjonali-
zacja, uporząd-
kowanie) – 2

narzę-
dzia i
środki
 – 3

założone cele
– 6;
prawa
ekonomiczne
– 5;
ograniczone
środki – 2;
inne uwarun-
kowania – 3

7 defi-
nicji
za-
grani-
cznyc
h

bezpo-
średnio
– 1

państwo
(rząd)
– 6;
organiza-
cje – 2

porządkowa-
nie (wpływa-
nie) – 4;
działanie – 1,
wytwarzanie
– 1

całość środków
(zabiegów) – 4;
gospodarka (jej
ład, życie) – 3

zmia-
ny gospodarcze –
 2; podtrzymanie
działalności
gospodarczej
– 1;
satysfakcjonowa-
nie społeczeństw
a – 1

określone
cele – 2;
ograniczone
środki – 1



Krzysztof Piech

RODZAJE CYKLI GOSPODARCZYCH

Mimo istnienia wielu klasyfikacji, przyjmuje się dość powszechnie, że wy-
stępują trzy podstawowe rodzaje cykli koniunkturalnych: długookresowe (Kon-
dratiewa), średniookresowe (Juglara), krótkookresowe (Kitchina). Wśród teo-
retyków rozpowszechniony jest pogląd, że występowanie cykli Kitchina spowo-
dowane jest zmianami w zapasach, Juglara – inwestowaniem w maszyny
i urządzenia, a zatem w jego powstawaniu kluczową rolę pełnią wynalazki.
Często do ww. cykli dodaje się cykle Kuznetsa. Występują też wahania sezo-
nowe (roczne), ale nie określa się mianem cykli koniunkturalnych takich cykli,
których okres jest krótszy od jednego roku. Oprócz nich wyróżnia się szereg
innych cykli: reinwestycyjne (15-20 lat), specjalne (3 lata). Według Åkermana,
występuje dziewięć rodzajów cykli, w zależności od długości ich trwania:
„1) zmiany sezonowe krótkie (1/2 roku), 2) zmiany sezonowe długie (roczne),
3) cykle rolnicze (dwuletnie), 4) cykle koniunkturalne krótkie (3-4 lata), 5) cykle
koniunkturalne długie (ośmioletnie), 6) cykle bardzo długie (18-letnie), 7) zmia-
ny sekularne (50-60 lat), 8) okresy nasilenia wojen (140 lat), 9) wahania długie
procesów industrializacji (250 lat)”.1

Poniżej zebrane i krótko scharakteryzowane zostaną na podstawie wielu
(czasem odmiennych) materiałów, różne rodzaje wahań i cykli występujących
w gospodarce, w kolejności zgodnie z długością ich trwania.

Najkrótszym znanym cyklem gospodarczym jest cykl tygodniowy. Znany
jest on pod nazwą: „efekt poniedziałku” i występuje na giełdach papierów
wartościowych. Dla dużej części giełd w poniedziałek odnotowano ujemne
stopy zwrotu (w Japonii i Australii – we wtorek).2 Niektórzy autorzy uważają
jednak, że występuje jeszcze krótszy cykl dzienny, odznaczający się wzrostem
kursów na ok. 0,5 godziny przed zakończeniem sesji.

Kolejny jest 28-dniowy cykl handlowy. Odkryto go w latach 30. XX w.
Na rynku pszenicy. Niektórzy wiążą go z fazami księżyca. Tak, czy inaczej,
można go zaobserwować na wielu rynkach, w tym giełdowych (obejmuje ok.
20-21 dni roboczych, najwyższe miesięczne stopy zwrotu są w ciągu

                                           
1 Przyt. za: W. Rusiński, Zarys historii gospodarczej powszechnej. Czasu nowożytne i najnow-

sze (1500-1949), Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 291.
2 Zgodnie z badaniami Tarczyńskiego, 75 spośród 113 analizowanych spółek na GPW

w Warszawie, wykazało najwyższe dzienne stopy zwrotu w poniedziałek. S. Majewski, Efekt
poniedziałku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] D. Kopycińska (red.),
Firma-rynek-konsument: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999,
s. 44-46 (materiały konferencyjne).
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4 pierwszych dni miesiąca3). Na giełdzie obserwowane są również przedświą-
teczne wzrosty stóp zwrotu, nawet kilkunastokrotnie wyższe, niż w statystycz-
ny dzień powszedni.4

Kolejny krótki cykl ma długość poniżej roku. Wspomniany wcześniej
Åkerman pisał o cyklu półrocznym. Natomiast amerykańskie Biuro Badań
Towarowych (CRB) odkryło na rynkach towarowych cykle sięgające od 9 do
12 miesięcy.5

Następne cykle mają charakter zmian sezonowych. Jednym z takich
przypadków jest „efekt stycznia”, znany na giełdach. Zgodnie z niektórymi
teoriami (popularyzowanymi też w naszym kraju), w styczniu zazwyczaj odno-
towuje się wzrost indeksów. Zgodnie z innymi, wyniki na koniec roku są takie,
jak tendencje zaobserwowane w styczniu (jeśli wzrost w styczniu, to i w całym
roku). W latach 1950-93 potwierdzone to było w 86% przypadków.6

Znacznie częściej wymieniane w literaturze dotyczącej cyklu koniunktu-
ralnego (a nie dotyczących giełd) są krótkie cykle Kitchina. Odkryte zostały
w 1923 r. na podstawie cykli giełdowych w latach 1890-1922 w Wielkiej Bryta-
nii i w Stanach Zjednoczonych, a trwały ok. 41 miesięcy. Później odkryto, że na
giełdzie w latach 1868-1945 dość silnie występowały tzw. cykle 4-letnie
(od 40 do 53 miesięcy). Nazwą cyklu Kitchina są również nazywane wahania
2-4 letnie. Dane te potwierdza firma QInsight Group badając indeks giełdowy
S&P 500 oraz indeks obligacji Lehmana (Lehman Government / Corporate
index). Na podstawie badań z lat 1970-1996 stwierdzono, że występuje 5 faz
cyklu koniunkturalnego. Są to: przyspieszenie (acceleration), osłabnięcie
(easeoff), nurkowanie (plunge), ożywienie 1 i ożywienie 2 (revival 1, 2). Trwają
one przeciętnie odpowiednio: 11,7 miesiąca, 7 miesięcy, 11,4 miesiąca,
5,7 miesiąca, 10,6 miesiąca. Cały cykl trwa więc 46,4 miesiąca (a więc
ok. 3,9 roku).

Podobnej długości cykle mogą mieć charakter wyborczego cyklu ko-
niunkturalnego (w zależności od częstotliwości wyborów). Zgodnie z niektórymi
koncepcjami, po wyborach ceny na giełdach spadają, gdyż nowe władze
wprowadzają w życie niepopularne decyzje. Zgodnie z teorią politycznego
cyklu koniunkturalnego, są one również potrzebne do stabilizacji gospodarki
nieco rozregulowanej wskutek przedwyborczego oddziaływania polityków.
Na kilka miesięcy przed wyborami spodziewać się można lepszej koniunktury
gospodarczej, osiąganej dla zwiększenia szans wyborczych ugrupowania
rządzącego. Inflacja w krajach G-7 na 1-2 kwartały przed wyborami
oraz do roku po nich – rośnie.7 Ok. połowy kadencji nowych władz ceny akcji

                                           
3 J. Bernstein, Cykle giełgowe, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 43. Według tego autora,

najważniejsze cykle giełdowe to: 9,2-letni, 3-4 letni, 48-miesięczny, 14-19-miesięczny, 50-60-
dniowy, 26-32-dniowy, 19-23-dniowy i 14 dniowy. Ibidem, s. 158.

4 M. Pring, Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 228-229.
5 S. Achelis, Technical Analysis from A to Z. Cycles, Equis International, April 2001,

www.equis.com/free/taaz/cycles.html.
6 Ibidem.
7 M. Gärtner, The election cycle in the inflation bias: evidence from the G-7 countries, „Euro-

pean Journal of Political Economy”, Vol. 15 (1999), s. 705-725. Por. również: K. Piech, Poli-
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rosną wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, której szczyt powinien nastąpić
przed wyborami. Zgodnie z obliczeniami autora opartymi na danych NBER,
w Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1980 występował cykl realnego PKB
o średniej długości 5 lat.8 Nie miał on więc charakteru wyborczego (wybory
w USA co cztery lata). Zakłócenia gospodarki przez wybory w tym bardzo
rozwiniętym gospodarczo i stabilnym politycznie kraju nie były na tyle istotne,
by w znaczny sposób wpłynąć na sferę realną. Inna sytuacja wystąpiła
w Meksyku pod koniec 1994 r., a także w pewnej mierze w Polsce w 2001 r.

Zgodnie z wynikami analizy historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych
w latach 1800-1937 przeprowadzonej przez A.H. Hansena, występowało w tym
okresie 37 cykli mniejszych o przeciętnej długości 3,5 roku, 17 cykli większych
o długość 8,3 oraz cykle budowlane o okresie 17-18 lat.9

Występuje też szereg innych rodzajów cykli wywołanych przez szoki po-
dażowe, np. rolne (np. 3-letni cykl produkcji trzody chlewnej, zwany też cyklem
świńskim, 2-letni cykl produkcji bawełny amerykańskiej, 5-letni cykl produkcji
bydła w Holandii, 16-letni cykl kawy),10 naftowe i innych surowców naturalnych,
nierównowagi handlowej, dostaw samolotów11 i wiele innych.

Następnym pod względem długości trwania jest średniookresowy cykl
Juglara. Różnie w literaturze podawany jest czas jego trwania.12 Zgodnie
z oryginałem, miał on długość 9,2 roku. Cykl 9-letni występował w latach 1840-
1940. Jest on związany z popytem na dobra trwałe. W trakcie ekspansji rośnie
popyt przedsiębiorstw na maszyny i wyposażenie, co pociąga wzrost zyskow-
ności i podaży kapitału. Kiedy popyt na dobra zostanie zaspokojony, spada
popyt na dobra, producenci zmuszeni są zmniejszyć produkcję, a zapasy
rosną dotąd, aż znajdzie się na nie popyt.

Wyniki obliczeń autora pokazały, że cykl ten występuje również w przy-
padku kryzysów o charakterze światowym (w przypadku narodowych mogą
być one częstsze lub rzadsze). Występowały one w całym XIX i XX wieku
regularnie średnio właśnie co ok. 9-10 lat.13

                                                                                                                   
tyczny cykl koniunkturalny w państwach o rozwiniętej demokracji, referat na konferencję na-
ukową pt. „Transformacja systemowa w Polsce – oceny i perspektywy”, Krynica Górska, 11-
14 czerwca 2000.

8 K. Piech, Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 1945-75, „Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” z. 15/2000, s. 175.

9 A. H. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles, New York 1941, s. 18 i nast.; przyt za:
B. Polaszkiewicz, Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycz-
nej, PWN, Warszawa 1989, s. 84-85.

10 Z. Kowalczyk, Wahania koniunkturalne w gospodarce kapitalistycznej, [w:] Z. Kowalczyk
(red.), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1982, s. 50.

11 Produkcja samolotów cechuje się fluktuacjami, ze względu na zmiany popytu na nie, wywo-
łane zmianami koniunktury gospodarczej. Długość okresu wynosiła 18-24 miesiące na po-
czątku lat 80. i wzrosła do 5 lat na początku lat 90. International Airlines, Swiss Bank Corpo-
ration, London, Spring 1995, s. 16.

12 W określeniu długości cyklu Juglara spotyka się różne wartości nawet u tego samego autora
(7-10 lat, 5-7 lat). Por. S. Borowicz, Wahania cykliczne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 18, 39.

13 K. Piech, Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku, Katedra Polityki Gospodarczej
SGH, Warszawa 1999 (badania własne – materiały niepublikowane). Wyjątkiem była dekada
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Analitycy rynków finansowych zauważyli istnienie cyklu 10-letniego. Jego
długość może się wahać od 8 do 12 lat. Uważa się, że występują one na ryn-
kach giełdowych i że nie występują na nich często cykle Juglara, o podobnej
długości.

Innym rodzajem cyklu jest nieco dłuższy cykl Kuznetsa (laureat Nagrody
Nobla). Powstał on na podstawie badań rynku nieruchomości i trwał od 16,5
do 18 lat (dokładniej 18,33 roku; lecz zgodnie z niektórymi źródłami:
od 15 nawet do 25 lat). Związane one były z wahaniami stopy wzrostu ludności
oraz procesów migracyjnych (były one determinowane przez zjawiska gospo-
darcze). Cykl ten (nazywany czasem reinwestycyjnym) dotyczy też środków
transportu.

Cyklami uznawanymi często za najdłuższe są cykle Kondratiewa.14 Mają
one długość od 45 do 60 lat (często też podaje się 54 lata). Główną ich przy-
czyną są innowacje (wg Schumpetera), ale też wojny, odkrycia złota, migracje,
zmiany demograficzne i technologiczne. Mimo, że w Stanach Zjednoczonych
zaobserwowano trzy takie pełne cykle, E.H. Phelps Brown i S. Hopkins z Lon-
don School of Economics zaobserwowali występowanie cyklu cenowego
w Wielkiej Brytanii o długości od 50 do 52 lat w okresie 1271-1954. Ten sam
cykl zaobserwowano w przypadku stóp procentowych w latach 1815-1925.15

Dość dyskusyjną kwestią jest występowanie trendów. Niektórzy ekono-
miści uznają bowiem, że występują trendy sekularne, które są bardzo długie
(60-100 lat). Niektórzy datują ich powstanie na już 1470 r. Przy występowaniu
takiej długości cykli można stwierdzić, zgodnie ze sformułowaną przez Estey’a
tezą, że każdy trend może być odcinkiem dłuższego cyklu i trend taki zawsze
może ulec odwróceniu.16 Mimo tego, zazwyczaj jednak koncentrując się
na danym okresie czasu, zakłada się występowanie trendu i fluktuacji wokół
niego.

Zaznaczyć należy, że po drugiej wojnie światowej odnotowuje się wydłu-
żenie cykli koniunkturalnych, zarówno średniej długości, jak i Juglara. Bardzo
groźna jest sytuacja, kiedy dna kilku cykli o różnej długości nakładają się
na siebie. Potęguje to negatywne efekty gospodarcze. W przewidywaniu zmian
sfery realnej pomagają obserwacje rynków giełdowych. Bardzo szybko reagują
one na wszelkie informacje gospodarcze i na ich podstawie można wyciągać
wnioski co do przyszłego rozwoju kraju.

Z przeprowadzonej powyżej syntezy wynika, że występuje ogromna róż-
norodność zjawisk występujących cyklicznie w gospodarce. Dotyczy to również
wieku krajów. Autor wyróżnia cztery rodzaje cykli koniunkturalnych z punktu
widzenia ich zasięgu geograficznego: światowy, regionalny, międzynarodowy,
krajowy (narodowy).

                                                                                                                   
lat 90., kiedy to doszło do wydłużenia cyklu.

14 Czasami mówi się, że długookresowe cykle odkryte zostały przez W.H. Beveridge’a (1879-
1963), który badał ceny pszenicy od XVI wieku. Swoje wyniki badań opublikował 3 lata przed
Kondratiewem.

15 M. Pring, op. cit., s. 212.
16 J. A. Estey, Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959, s. 26.
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Cykl światowy, którego występowanie od lat budzi dość duże kontrower-
sje (aczkolwiek taka nazwa funkcjonuje w literaturze), przejawiał się pierwotnie
jako wahania w światowej produkcji przemysłowej, a następnie w produkcie
krajowym brutto, a ostatnio w output gap. Wahaniom tym towarzyszą często
zmiany poziomu cen, rozmiarów handlu międzynarodowego. Zauważyć należy,
że określenie cyklu światowego najczęściej dotyczy najbardziej rozwiniętych
gospodarek świata. Oznacza to, że występujące w literaturze pojęcie świato-
wego cyklu koniunkturalnego odnosi się często nie do wszystkich (czy nawet
znaczącej większości) gospodarek świata, ale raczej do tych najbardziej roz-
winiętych, mających olbrzymi udział w światowym PKB i rozpatruje się
ich wagę w światowych stosunkach gospodarczych. Cykl taki powinien być
raczej więc określany jako międzynarodowy. Pojęciem takim opisywałbym
natomiast występowanie takiego cyklu koniunkturalnego, który wykazuje dużą
synchronizację cykli poszczególnych państw powiązanych ze sobą,
ale tworzących inną grupę niż region geograficzny. Mogą być to np. dwa pań-
stwa blisko położone od siebie, nie tworzące regionu (np. Niemcy
i Austria17), albo kilka krajów położonych w różnych częściach świata,
nie mających większych bezpośrednich powiązań gospodarczych (np. Meksyk
i Argentyna18).

Regionalny cykl koniunkturalny obejmuje grupę krajów, które są ze sobą
powiązane gospodarczo. Mogą one tworzyć regionalne ugrupowania integra-
cyjne w różnych częściach świata (np. Unia Europejska, NAFTA, MERCOSUR
i in.).

Narodowy cykl koniunkturalny obejmuje tylko jeden kraj. Głównym czyn-
nikiem identyfikującym go jest PKB, ale dochodzi do tego często produkcja
przemysłowa, bezrobocie. Gdyby nie istniały żadne powiązania miedzy kraja-
mi, każdy z nich rozwijałby się niezależnie i nie byłoby żadnych zjawisk cy-
klicznych o charakterze ponadnarodowym. Jednak tak nie jest i przynajmniej
od dwóch wieków można mówić o generalnej tendencji do pogłębiania się
współzależności gospodarczej państw (natężenie tego zjawiska zmienia się
w czasie). Jednym z jej przejawów jest występowania ponadnarodowych,
a więc regionalnych cykli koniunkturalnych.

Jak więc widać, duża część procesów gospodarczych, w tym również
rozwój gospodarczy krajów, poddawana jest fluktuacjom. Okres ich trwania
może być zróżnicowany: od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Wykrycie prawidło-
wości może być trudne; jednak powszechna akceptacja ich występowania daje
duże prawdopodobieństwo ponownego ich zaistnienia w przyszłości. Z tego
punktu widzenia uzasadnione jest prowadzenie polityki stabilizacyjnej, a anty-
kryzysowej w szczególności. Niezbędne do tego jest efektywne prognozowanie

                                           
17 Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy stopami zmian realnego PKB obu krajów w latach

1970-2000 wyniósł 0,691 i była to wartość istotna statystycznie (alfa=0,05), co świadczy
o podobieństwie w przebiegu stów rozwoju gospodarczego tych krajów.

18 Odpowiedni współczynnik wyniósł w latach 1991-1998 0,771 i był istotny statystycznie. Kraje
zostały wybrane ze względu na równoległe wystąpienie w nich kryzysu w 1995 r. (tequila
effect).
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zjawisk gospodarczych. W tym celu stosuje się szereg metod i technik mode-
lowania cyklu koniunkturalnego oraz prognozowania występowania poszcze-
gólnych jego faz.
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Sylwia Religia

ZWIĄZEK ZASADY SUBSYDIARNOŚCI
Z ZASADĄ PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ

UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporządkowanym działaniem
mającym na celu likwidację lub też zmniejszenie problemów regionalnych
występujących w skali całej Unii Europejskiej. Owe problemy rozmieszczone
przestrzennie to różnice gospodarcze i społeczne w poziomie rozwoju między
najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami Unii. W związku z tym podstawo-
wym zadaniem zintegrowanych państw członkowskich jest równoważenie tych
różnic poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego, rozwój konkurencyjności,
poprawę warunków bytowych ludności i rozwój zasobów ludzkich w regionach
słabo rozwiniętych gospodarczo lub szczególnie dotkniętych zmianami struktu-
ralnymi. Działania te mają na celu wspieranie narodowej i regionalnej polityki
rozwoju regionów ekonomicznie opóźnionych. Osiągnięcie tego celu opiera się
na połączeniu dwóch zasadniczych aspektów: zewnętrznego wsparcia i redy-
strybucji finansów w celu umocnienia słabo rozwiniętych regionów w granicach
UE oraz stymulowanie rozwoju potencjału wewnętrznego tych regionów.1

Polityka regionalna Unii opiera się na środkach finansowych płynących
z funduszy strukturalnych, które powstawały w miarę potrzeb realizacji kon-
kretnych celów wynikających z prowadzenia wspólnotowych polityk. Jako
najistotniejszy z funduszy uznaje się Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego (EFRR) powołany w 1975r mający pomagać w zmniejszaniu dysproporcji
w poziomie rozwoju poszczególnych regionów UE. Obok EFRR w Unii funk-
cjonują: Europejski Fundusz Socjalny, który zajmuje się poprawą zatrudnienia
wśród społeczeństwa państw członkowskich; Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz Finansowy Instrument dotyczący
Rybołówstwa wspomagający rolnictwo, obszary wiejskie i restrukturyzację
rybołówstwa.

Zgodnie z postanowieniami prawodawstwa wspólnotowego, wszelka
działalność związana z rozwiązywaniem problemów w regionach opiera się
na kilku podstawowych zasadach. Są nimi: zasada koncentracji środków na
celach priorytetowych prowadzących do osiągnięcia rozwoju;2 oraz zasada
programowania, która oznacza przyjęcie ściśle określonych okresów realiza-
cyjnych dla działań funduszy strukturalnych wraz z obowiązkiem ustalenia
                                           
1 P. Maro, Europejski Fundusz Społeczny, Materiały z wystąpienia na szkoleniu EURO-

REGIO -CENTRE -UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w zakresie Polityki Regionalnej
Unii Europejskiej, www.uni.wroc.pl/EuroRegio/Maro.doc, pobrane w dniu 20 maja 2002.

2 E. Domańska, Zasady i cele polityki rozwoju regionalnego, Kontrola Państwowa 1/2001,
s. 71.
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procedury przygotowywania programów pomocowych dla poszczególnych
regionów i obszarów, a także zaplanowanie podziału tych środków zgodnie
z celami.3 Kolejna zasada - dodatkowości mówi, iż finansowanie ze strony Unii
nie zastępuje środków krajowych na rozwój regionalny, a jedynie uzupełnia
wkład danego państwa członkowskiego na ten cel.4

Zasadą, którą w literaturze przedmiotu zalicza się, obok wyżej wymienio-
nych do głównych zasad odnoszących się do istoty i funkcjonowania funduszy
strukturalnych, a jednocześnie będącymi podstawą organizacji całej Unii Euro-
pejskiej jest zasada partnerstwa. Rozumiana jest bardzo szeroko i oznacza
obowiązek współpracy i uzgadniania wszystkich ustaleń na poszczególnych
etapach procedury programowania pomiędzy podmiotami różnego szczebla,
czyli organami wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi,
ale z drugiej strony również z organizacjami społecznymi i podmiotami gospo-
darczymi.

Kolejną zasadą, której treść obok zasady partnerstwa stanowi przedmiot
niniejszego opracowania jest zasada subsydiarności, rozumiana jako regulacja
stosunków pomiędzy szczeblami władzy, stanowi pewnego rodzaju dyrektywę
dla wyższego szczebla organizacji powstrzymania się od interwencji, chyba, że
niższy szczebel wykazał lub udowodnił swą niemoc, a wówczas nakłada na
niego obowiązek udzielenia tej pomocy. Zasadę subsydiarności możemy od-
czytać z tekstu Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z 1957r.
(zw. Traktatem Rzymskim − TR), którego art. 3b5 mówi, iż: Wspólnota działa
w ramach uprawnień przyznanych jej niniejszym Traktatem i celów w nim
wyznaczonych. W zakresie, który nie podlega jej wyłącznej kompetencji,
Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą subsydiarności, tyl-
ko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie
mogą być zrealizowane w sposób wystarczający przez państwa członkowskie,
natomiast z uwagi na skalę lub skutki proponowanych działań, mogą zostać
lepiej zrealizowane przez Wspólnotę. Żadne działanie Wspólnoty nie wykroczy
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym
Traktacie.6 Ta deklaracja stanowi pewnego rodzaju gwarancję daną państwom
członkowskim, a tym samym ich regionom, co do postrzegania ich jako pod-
mioty autonomiczne posiadające pewne, tylko im przynależne kompetencje.

Zasada partnerstwa została zdefiniowana w rozporządzeniu Rady
nr 2052/88 z 1988 r. w sprawie przeznaczania funduszy strukturalnych, ich

                                           
3 M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,

Poznań 2000r., s. 49.
4 E. Domańska, Zasady i cele…, s. 71.
5 Pierwotnie akt ten nie regulował materii zasady subsydiarności w odniesieniu do polityki

regionalnej, a jedynie do kwestii ochrony środowiska. Dopiero nowelizacja dokonana Trak-
tatem o Unii Europejskiej z 1992 r. (zw. Traktatem z Maastricht) objęła tym zagadnieniem
szerszy obszar polityki Unii Europejskiej. Mocą Traktatu Amsterdamskiego z 1998 nastąpiła
zmiana numeracji tak, że obecnie jest to art. 5, na potrzeby niniejszego opracowania posłu-
żono się pierwotną numeracją.

6 Źródło: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Monografie i Studia, Centrum Europejskie Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 235.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 268-273270

efektów oraz koordynacji pomiędzy funduszami a Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi7, w którego pream-
bule czytamy: „działania Wspólnoty powinny być ustalane w ścisłym porozu-
mieniu pomiędzy Komisją, danym państwem członkowskim oraz właściwymi
władzami i ciałami − włączając w to, w granicach krajowych reguł i bieżącej
praktyki danego państwa członkowskiego, partnerów gospodarczych i spo-
łecznych, wyznaczonych przez państwo członkowskie na szczeblu krajowym,
regionalnym, lokalnym lub innym, przy założeniu, że wszystkie strony działać
będą na rzecz osiągnięcia wspólnego celu”.8 Art. 4 tegoż rozporządzenia
rozwija powyższy zapis w normę prawną i stanowi, iż: „partnerstwo wywodzi
się z zasady subsydiarności, na mocy, której strukturalne działanie prowadzo-
ne przez Komisję powinno uzupełnić działania prowadzone w terenie”.9

Zapisy te dotyczą zagadnienia relacji i więzi, jaka istnieje, lub powinna
mieć miejsce pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w sprawowaniu polityki
regionalnej i na tym gruncie znajdujemy wspólną płaszczyznę dla obu zasad:
subsydiarności i partnerstwa.

Również zapis art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
przywołuje nam obraz powiązań obu zasad, w formie, iż: „społeczności lokalne
powinny być konsultowane o tyle o ile jest to możliwe, we właściwym czasie
i w odpowiednim trybie, w trakcie opracowywania planów oraz podejmowania
decyzji we wszystkich sprawach bezpośrednio ich dotyczących”.10

Celem pomocniczości jest zapewnienie takich warunków, aby w pań-
stwach należących do Unii Europejskiej decyzje podejmowane były na szcze-
blu jak najbliższym obywatelowi. Zasada pomocniczości gwarantuje poszano-
wanie narodowej tożsamości państw członkowskich i stoi na straży ich upraw-
nień tak, więc jest niezbędnym by towarzyszyła wszelkim działaniom podej-
mowanym przez Unię. W związku z powyższym wywodząc partnerstwo
z subsydiarności zauważamy, iż podmiotami, które służą konsultacjom
na wszystkich etapach wdrażania projektów polityki regionalnej powinny być
instytucje lub jednostki, które stanowią najbardziej kompetentne źródło, najle-
piej znające dany przedmiot sprawy.

Przywołane akty prawne, w znaczeniu przez siebie sformułowanym, pla-
sują zasadę subsydiarności i partnerstwa na pozycji uaktywniającej inicjatywy
społeczności lokalnych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych.
Uczestnictwo to stanowi ważną przesłankę uruchomienia miejscowych zaso-

                                           
7 OJ L 185 z 15 lipca 1988 r. Rozporządzenie Rady nr 2052/88 zostało zmienione rozporzą-

dzeniem Rady nr 2081/93 z 1993 r. (OJ L 193 z 31 lipca 1993 r.) Powyższe rozporządzenie
jest jednym z wielu aktów wspólnotowego prawa wtórnego odnoszących się do funduszy
strukturalnych, jako instytucji prawno-finansowych Unii. 21 czerwca 1999r. Rada Ministrów
UE przyjęła kolejny pakiet nowelizacji regulujących fundusze strukturalne.

8 M. Radwan-Roehrenschef, Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Wspólnoty Euro-
pejskiej, w: (red.) D.Milczarek, Subsydiarność …, s. 211.

9 Ibidem, s 210.
10 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została podpisana w Strasburgu w dniu

15 października 1985 r. Na mocy ratyfikacji niniejszej karty przez Polskę obowiązuje w na-
szym systemie prawa od 01 marca 1994 r. (Dz.U z 1994r. nr 124, poz. 607).
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bów, zwiększenia efektywności realizowanych przedsięwzięć i ich zakres.
Umożliwia ono uniknięcie nakładania się działań i pozwala na pokonanie in-
stytucjonalnych podziałów i izolacji. Stymulowanie współpracy i klimatu zaufa-
nia, stanowi podstawowy element kapitału społecznego i ułatwia dochodzenie
do konsensusu w sprawach ważących o przyszłości, poziomie i dynamice
dalszego rozwoju regionu11

Zgodnie z prawem wspólnotowym adresat środków płynących z Unii mu-
si skoncentrować swą uwagę na nowoczesnej polityce regionalnej opierającej
się na rzetelnie opracowanych programach operacyjnych, spełniających wy-
mogi formalne. Proces planowania jest szczególnie istotny, dlatego na tym
etapie ważne jest realizowanie zasady partnerstwa. Partnerzy mają prawo być
włączeni w prace nad strategią rozwoju regionalnego, programów operacyj-
nych, kontraktów wojewódzkich lub w inne prace planujące rozwój danego
obszaru, które podlegają ich konsultacji i opinii. Wszelkie plany powinny być
otwarte na nowe idee i projekty, które ewoluują pod wpływem zmieniających
się uwarunkowań zewnętrznych. Budowa strategii rozwoju jest w równym
stopniu procesem intelektualnym, co politycznym. Ważne jest by obok polity-
ków generalistów brali udział specjaliści analitycy z dziedzin generowanych
przez wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi region.12

Partnerem dla Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki regionalnej są
państwa członkowskie, jednak idąc dalej i nawiązując do zasady subsydiarno-
ści możemy powiedzieć, iż rolę tę mogą też pełnić ograny niższe, krajowe
wskazane, jak mówi art. 4 rozporządzenia Rady nr 2052/88, przez dane pań-
stwo.13 Regulamin ogólny pokazuje przy tym jednoznacznie na wyłączną od-
powiedzialność władz centralnych państwa odnośnie desygnowania partnerów,
tzn. władz, organów, instytucji i innych podmiotów na różnych poziomach
organizacji terytorialnej kraju, kompetentnych do uczestnictwa w procedurach
uzgodnień. Ponadto zakres swobody państwa obejmuje to, że może ono
wskazać zarówno ciała pochodzące z wyborów, jak i zdekoncentrowane agen-
dy rządowe w terenie, pozostające pod ścisłą kontrolą ministerstw central-
nych.14

Kolejnym etapem, w którym ma zastosowanie zasada partnerstwa od-
zwierciedlająca zasadę subsydiarności jest proces wdrożenia w życie wcze-
śniejszych postanowień zaakceptowanych przez Komisję Europejską, na które
to zostały wygenerowane środki z budżetu unijnego. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż wcześniejsze zaangażowanie w przygotowania strategii rozwoju
regionalnego wszystkich „aktorów” życia regionalnego, może stanowić pewne-
go rodzaju gwarancję dalszego ich zaangażowania i poczucia tożsamości przy
jej wprowadzaniu w życie.
                                           
11 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 172,175.
12 M. Klasik, Strategie regionalne. Doświadczenia polskie, [w:] Z.Mikołajewicz, Uwarunkowania

i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 173.

13 M. Radwan-Roehrenschef, Zasada subsydiarności…, s. 211.
14 I. Pietrzyk, Polityka regionalna…, s. 173.
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Podczas realizacji planów polityki regionalnej zasada partnerstwa wyma-
ga uzgodnienia ex ante (na wstępie) warunków finansowania, wspólnie przez
poziom krajowy, regionalny i lokalny, działań podejmowanych w ramach wy-
znaczonych priorytetowych celów i ich instrumentów.15

Zgodnie z rozporządzeniami regulującymi funkcjonowanie funduszy za-
rządzanie nimi należy do podmiotu posiadającego osobowość prawną, nie jest
jednak wskazane, czy ma to być podmiot prywatny czy publiczny, w związku
z tym jednostką zarządzającą może być nie tylko organ administracji publicz-
nej, ale również każdy inny podmiot, wskazany podobnie jak przy planowaniu
przez państwo członkowskie. Pośrednik musi być reprezentowany w regionie
będącym beneficjentem przyznanych środków, jego obowiązkiem jest działanie
w interesie publicznym i społeczno-ekonomicznym bezpośrednio wynikającym
z zastosowania planowanych przedsięwzięć.16

W zakres obowiązków danej jednostki zarządzającej wchodzą: ogłasza-
nie konkursu, przetargów oraz kontrola realizacji projektów. Jednostka ta zo-
bligowana jest, co najmniej raz w roku do dokonywania wraz z Komisją Euro-
pejską przeglądu efektów programu. Ponadto zgodnie z regulaminem każdy
program podlega Komitetowi Monitorującemu, na czele z przedstawicielem
kraju członkowskiego lub regionu. Podobne Komitety mają być powołane na
wszystkich szczeblach zarządzania, dając możliwość zainteresowanym stro-
nom cyklicznego przeglądu programów i oceny.17

Reasumując zagadnienie związku zasady subsydiarności z zasadą part-
nerstwa nasuwa się wniosek, iż są one z sobą silnie powiązane, jednak ze
względu na ich cechą charakterystyczną, tj. możliwość dokonania ich szerokiej
interpretacji zarówno pod względem definicji jak i zakresu funkcjonowania,
utrudnione jest jednoznaczne stwierdzenie, która z nich ma wiodący charakter,
a która jest tylko odzwierciedleniem lub przejawem tej pierwszej.

Powyższe zasady w sytuacji ciągłego procesu integracyjnego państw Eu-
ropy stanowią doskonały filar do dalszej budowy organizacji, jej podstaw poli-
tycznych i gospodarczych przez państwa przestrzegające zasad demokracji,
wolności i praw obywatelskich.

Praktyka zastosowania obu zasad uzależniona jest w znacznym stopniu
nie tylko od regulaminów odnoszących się do funkcjonowania funduszy struk-
turalnych, ale w dużej mierze także od przepisów wewnętrznych państw człon-
kowskich dotyczących rozwiązań organizacyjnych, a ponadto istotną rolę
odgrywa tu również podłoże ideologiczne obowiązujące w życiu społeczno-
ekonomicznym państwa. Również nie bez znaczenia jest okoliczności, iż poli-
tyka regionalna nie należy do wyłącznych kompetencji Wspólnoty, stanowi ona
typowy przykład praktycznej realizacji zasady subsydiarności, gdyż wynika
z niej, że problemy rozwoju regionalnego pozostają przede wszystkim w gestii
danego państwa członkowskiego, a organy wspólnotowe ingerują w tę dziedzi-

                                           
15 M. Klasik, Strategie regionalne…, s. 176.
16 M. Radwan-Roehrenschef, Zasada subsydiarności…, s. 215.
17 M. Kozak, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej po reformie, w: (pracy zbiorowej) Droga

do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, PARR, Warszawa 2000, s. 37.
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nę jedynie pomocniczo18, praktycznie przyjmując rolę partnera w rozwiązywa-
niu problemów regionalnych.
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Tarafa Shuraiki

TOURISM POLICY

Technological progress which is lowering the costs of international trans-
portation, and the globalization of information which is turning the earth into
a “global village” are just two of many reasons that make tourism one of the
most important industries in the world.

It is expected that in the 21st century the global economy will be driven by
three major service industries: information technology, telecommunication and
tourism.

According to the estimations of the World Travel and Tourism Council
(WTTC),1 the global travel and tourism industry (businesses producing goods
and services directly for visitors) gross domestic product (GDP) will reach
2,492.3 billion USD in year 2010, that is 4.3% of total global GDP at that time;
and, at the same year the total travel and tourism economy (goods and serv-
ices produced for visitors and other activities strongly dependent on travel
and tourism spending) GDP will reach 6,771.3 billion USD, that is 11.6% of
estimated global GDP in year 2010. The WTTC estimates that about 86.4
million people will be working in travel and tourism industry, with 253.7 million
people working in travel and tourism economy in 2010.

Those two simple examples show the importance of tourism’s impact
on the economy. Certainly, tourism also affects other areas: the socio-cultural,
environmental and political. This overall impact demonstrates the necessity
of establishing a kind of public policy to guide, direct, or even control the de-
velopment of tourism, in order to minimize its negative impact and maximize its
benefits.

Tourism Policy –Policy refers to an overall, high-level plan that includes
goals and procedures. Policies are generally found in formal statements such
as laws and official documents and statements. Tourism Policy is generally
considered to be an area of a nation’s overall economic policy. It is a “public
policy designed to achieve specific objectives relevant to tourism established
at the municipal, state or federal level”.2

More generally, tourism policy should reflect the overall development
policy of the country or region so that tourism is well integrated with it. Policy
also evolves from the survey and analysis of present tourism development
patterns and infrastructure, tourist attractions and activities, and the tourist
market.
The above-mentioned definition raises questions about:
• Who formulates tourism policy?

                                           
1 WTTC, Travel and Tourism Impact, Passim.
2 Y. Chuck (Ed.), International Tourism: a Global Perspective, p. 390.
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• What are the objectives of tourism policy?
• How are those objectives achieved?

1. Who Formulates Tourism Policy?

Defining tourism policy as a “public policy…” means that it is formulated
by the public sector, which comprises “ central government and local authori-
ties (general government), together with the nationalized industries or public
corporations”. 3 And although tourism is an activity sustained mainly by private
initiative, governments have traditionally played an essential role in its devel-
opment and in the promotion of their countries as a tourist destination through
the activities of National Tourism Administrations (NTAs).

1.1. National Tourism Administrations (NTAs):
Tourism is typified by its multidisciplinary nature and, hence, by the need

of interministeriality in its official organization. The economic importance of the
tourism industry would obviously justify the existence of a strong and struc-
tured administration, similar to that of transport, agriculture, foreign affairs, etc.
This structure is known as National Tourism Administration (also referred to
as National Tourism Office NTO), and can be defined as follows: 4
• A central government body with administrative responsibility for tourism

at the highest level or, Central Government body with powers to intervene
directly in the tourism sector.

• All administrative bodies of national government with powers to intervene
in the tourism sector.

1.2. The Need of NTAs:
The use for NTA does appear through the need to:5

• Coordinate many national policies that are vital for tourism (taxation, con-
sumer protection, social and labour legislation, environmental policy, gen-
eral education policy, etc.)

• Maintain a close link between tourism development policy and promotion
abroad.

• Avoid the over-supply of private or public facilities (marinas, hotels, etc.)
which leads to the proliferation of competing projects and which results
in lower occupancy rates and smaller profits.

• Provide backing for certain innovations (new tourism product policy) so as
to facilitate their distribution nationally and their placement on the market.

                                           
3 Bannock, Baxter and Davis, Penguin Dictionary of Economics, p. 339.
4 Budgets of National Tourism Administrations, WTO, p. 126.
5 Tourism Development and the Responsibility of the State, WTO, p. 21F.
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• Gather statistics and monitor economic activity nationally for purposes
of international comparison and domestic comparison with other sectors
and, if need be, for directing policies in the right direction.

• Deal with and manage tourism crises (of either human or natural origin).
• Represent its country in trade and consume shows and expositions.

1.3. The Structure of NTAs:
NTAs vary in terms of their structure and relationship to other branches

of government. The three basic forms of a NTA are:6
• The state tourism secretariat, which is a high-level office either on its own

or within a ministry, with representation at, and access to, the highest ex-
ecutive levels of the government. For example, the Lebanese Ministry of
Tourism.

• The government agency or bureau located within a department (such as
a department of commerce or economic development), and reporting to that
department. The Taiwan Tourism Bureau, for example, is located within
the Ministry of Transportation and Communication.

• The quasi-public tourism authority or corporation, which often includes
representation of members of the private sector and receives private fund-
ing and which is run more independently of the government than the other
types of NTAs. The Canadian Tourism Commission is an example.

In addition, there is also a type of governmental entity that, while not
an NTA, fulfills a role similar to that of a NTA. This is a centralized coordinating
body which is comprised of representatives of other departments, and acts as
a forum in which the major departments involved with a nation’s tourism indus-
try can address issues that affect them.

However, the types of NTA structure must be adapted to the particular
circumstances in each country or region. The types of structures may also
be changed through time as situations change. Before deciding
on organizational structure, a basic decision to be made is determining
the respective roles of government and the private sector in the development
and management of Tourism.7

2. What are the Objectives of Tourism Policy?

Tourism affects many areas – the economic, socio-cultural and environ-
mental. This is the principal reason for governments’ involvement in tourism
development.
• Various economic reasons may induce the public sector to foster tourism

                                           
6 Y. Chuck (Ed.), op. cit., p. 297.
7 National and Regional Tourism Planning, WTO, p. 39.
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development. Among them:8
- Improved balance of payment situation.
- Regional development.
- Diversification of the economy.
- Increased income levels and state revenues.
- New employment opportunities.
- Stimulation of non-tourism investment.

• Social considerations are another important reason. Governments partici-
pate in tourism development in order to maximize the socio-cultural bene-
fits of tourism (such as: cultural exchange, revival of traditional crafts and
ceremonies, rural development, etc.) The state may also have a general re-
sponsibility to protect the social well being of individuals by minimizing tour-
ism’s adverse socio-cultural effects (such as: deterioration of important his-
toric and archeological sites, social degradation, overcrowding by tourists,
loss of convenience for local residents, etc.)

• Another reason is the need for controlling the environmental impact
of tourism, such as pollution and other environmental hazards and land use
problems resulting from poor planning, setting and engineering of tourist at-
tractions and facilities.

Besides the above-mentioned reasons, government may encourage
the development of tourism to further political objectives. It was suggested
that the Franco regime in Spain had encouraged tourism development among
other things in order to broaden the regime’s political acceptance.

3. How are the Objectives of Tourism Policy Achieved?

In order to achieve the policy objectives, NTAs are involved in many ac-
tivities aiming to coordinate or encourage tourism development.

Clearly, a significant number of countries around the world are still in
an early stage of tourism development, particularly in developing countries and
in countries where tourism is in a transition stage. But the European Union,
North America and significant parts of East Asia and the Pacific countries have
reached an advanced stage of tourism development. Thus, the degree
of government involvement in the tourism sector differs from country
to country, and so do the reasons of this involvement.

3.1. Planning:9
Fulfilling the requirements of tourism policy, minimizing its negative im-

pacts, and reaping the rewards, are the primary goals of Tourism Planning.
Planning is particularly important for tourism development because of two

characteristics of the tourism industry. First, tourism is a complex industry that
                                           
8 D. Pearce, Tourist Development, p. 40F.
9 See Y. Chuck (Ed.), op. cit., p. 286.
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stretches across many different sectors and businesses (therefore, it affects
a wide-range of areas); second, tourism development usually requires both the
public and private sectors to undertake major capital investment projects (hotel
accommodations, public works infrastructure, transportation links). Because of
these two characteristics, a lack of planning can result in mistakes that cannot
be corrected (or are extremely costly to rectify), and which the host community
will have to endure for many years.

3.2.Legislation and Regulation:
Legislation, stipulating regulations and terms under which activities related
to tourism take place, is a state responsibility. Tourism legislation includes
the basic tourism law. This law typically sets forth the policy for developing
tourism and establishes the functions, structure and sources of funding of
the national tourism organizations (or regional tourism office).

Various specific regulations are necessary for the protection and preser-
vation of tourist facilities and the natural, historical, and cultural, resources
of the country. These regulations can take many forms, including:10

• Consumer protection laws and rules that require travel agencies to place
their customers, advance booking deposits in a trust account, to ensure that
the money will be used for the purpose of securing their reservations.

• Fire safety laws that mandate the minimum number of exit and emergency
lights on each floor of a hotel, in case of fire.

• Health and food safety regulations that require catering establishments
to maintain minimum standards of safety and sanitation.

• Air regulations (air regulations and air services,) in general, are dependent
upon the bilateral agreement between countries that govern all aspects
of air transportation between them.

In general, regulatory actions arise from a concern for a tourist destina-
tion’s environmental and cultural resources. For example, certain protective
regulations restrict activities on or, access to vulnerable environmental areas.
Another type of law might limit the serving of alcohol or the performance
of certain cultural displays to certain days to minimize negative effects upon
local customs.

However, the most important aspect is the enforcement of regulations-
The State, through public mechanisms, has the duty to ascertain that all regu-
lations which deal with tourism and tourist services offered to the consumer −
whether he is a foreign citizen or a national of the country − are followed, and
to impose the appropriate sanctions in case of breach of the regulations in
order to ensure proper protection of consumers.11

3.3. Facilitation of Tourism Development:
Where national and regional authorities offer a policy of supporting

                                           
10 Y. Chuck (Ed.), op. cit., p. 290F.
11 Tourism Development and the Responsibility…, op. cit., p. 51.
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the development of tourism as an income-contributing sector of the economy,
this normally entails some form of government expenditure to help with the
commercial provision of services. This is especially important in tourism desti-
nations that are in a development stage. Not only may government provide
the funds required to ensure the viability of marginal projects, but overt political
support can be an element which psychologically reinforces decisions
to invest.12

Table (1) lists the main methods by which governments use their
spending to facilitate development:

Tab. 1. Public Spending Methods in Tourism Development

Direct expenditure:
Grants and subsides
Long-term low-interest loans
State participation in equity
Interest rebates
Financing research assistance
Financing vocational training.

Reduction of commercial liability:
Tax exemption or reduction
Duty-free importation of materials
Preferential terms for sale or concession of state land

Guarantees:
Surety bonds on commercial borrowing
Guaranteed work permits to foreign workers

Source: adopted from: A. Bull, The Economics of Travel and Tourism, Longman
Addison Wesley Australia, 2nd edition, S. Melbourne 1997, p. 216.

Governments also facilitate tourism development by providing the neces-
sary infrastructure. In relation to travel and tourism, infrastructure involves fixed
passenger transportation investment, destination services such as power,
water, sewerage, hygiene and health, fixed communication investment, and so
on. (It is important to notice that very little infrastructure is used solely for tour-
ism unless it is part of an enclave development. Roads, airports and terminals
are likely to have multiple users in most places, and services generally support
residents as well as visitors).

3.4. Tourism Taxation:
In recent years, governments around the world have become increas-

ingly sophisticated in the invention and the imposition of taxation instruments.
Forty years ago international tourism was effectively free of taxation, but taxes
                                           
12 See A. Bull, The Economics of Travel and Tourism, p. 4-10.
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on the tourism industry are now increasing in number and impact. This trend in
tourism taxation has resulted largely from the growth in tourism, which gov-
ernments are increasingly recognizing as a potential source of additional tax
revenue, sometimes to fund expenditures within the sector and sometimes as
a contribution to general revenue. Furthermore, tourism taxes are often seen
as easy to collect as they generally affect travelers rather than those who might
otherwise complain, namely voters of the country concerned.13

There are a large number of taxes. As for tourism, the most important
types of taxes are:14

• Taxes on commercial tourism products.
• Taxes imposed on consumers in the act of being tourists.

Taxes on commercial tourism products are a simple example of con-
sumption (sales, value-added or purchase) taxes. They are normally levied on
producers, who must then decide if it is possible to pass the incident of taxation
on the consuming tourist. This depends on the price elasticity of demand facing
each producer. Favorite targets of this type of taxation are accommodation,
meals, car rentals and fuel.

However, to avoid the undesirable effect of the above-mentioned type
of taxing on residents, many governments impose specific taxes directly on
tourists regardless the type of goods and services purchased. These are gen-
erally levied on international tourists and collected at gateways (such as arrival
taxes or departure taxes).

Some writers (such as BULL 1997) put ‘user pays charges’ as taxes.
BULL argues that “ there is no clear distinction between these charges as the
price of a tourism facility purchased and as a tax on the use of the facility.”
Obviously, the distinction is a narrow one. For example, exit and entry visa
charges are likely to be part of central revenue funds, yet might be said
to include a small user charge element, covering the cost of immigration
and security. Nevertheless, this doesn’t mean that there are no differences. “
Tax is a compulsory transfer of money from private individuals, institutions or
groups to the government, but user charges are a legitimate payment for
a particular good or service which the payer enjoys.”15 However, the user pays
charges element is usually small, and international organizations such as
the World Tourism Organization (WTO) exclude users pays charges while
studying tourism taxation.

However, it is important to take into consideration that various organiza-
tions oppose the increasing number of taxes imposed on the tourism industry.
Their opposition concern:16

• The increased cost of tourism operations because of the addition of taxes;
• Distortion in the competitive situation between one destination and another;
• The inefficient nature of tourism taxation, which because tourism is a highly
                                           
13 Tourism Taxation: Striking a Fair Deal, WTO Business Council, p. 1.
14 A. Bull, op. cit., p. 213F.
15 Tourism Taxation…, op. cit., p.16.
16 Ibidem.
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price sensitive activity, can result in an overall loss of tax take rather than
a gain in total tax revenue.

Finally, taxation is an essential element of the government role in tourism
development. In addition, despite criticism, tourism industry practitioners wel-
come a taxation regime that supports the ongoing growth of tourism.

3.5.Education and Training:
Appropriate and thorough education and training for persons working

in tourism are essential for the successful development and management
of this sector. Government tourism officials need to understand tourism policy
formulation, planning and marketing techniques, tourism statistics
and management of tourism information system, tourism impact analysis,
tourist information services, and other matters. Tourism industry employees
need to be skilled in hotel and catering operations, tour and travel agency
services, guiding tours, etc. Therefore, education and training are assuming
growing importance for governments.

Despite the fact that educational institutions are increasingly in the hand
of the private sector, or operate as a public-private sector partnership, govern-
ments still play a significant role either through establishing tourism training
and education institutions, or by providing incentives (granting tax exemptions,
for example) to companies who use the courses, and the curricula which are
supervised by the national tourism administration (or the ministry of educa-
tion).17

3.6.Marketing:
Marketing of tourism for a country or region is essential. Marketing in-

forms prospective tourists about what the area has to offer and tries to induce
them to visit it. Governments become involved in marketing first because
the individual suppliers of inbound and domestic tourism products are unlikely
to be able completely to subordinate competition to co-operative marketing
programs − and they have a range off different interests. Secondly, a govern-
ment may see a potential national economic benefit nationally from tourism
which transcends those of private market suppliers. Thirdly, a centralized
marketing authority can gain economies of scale in operation.

However, the role of governments in marketing includes several activi-
ties:18

• Establishing the marketing objectives, These objectives are expressed
in terms of approximate numbers of tourist arrivals by type, average length
of stay, countries or country regions of origin, and other characteristics. In
already developed tourist destinations, the marketing objectives may also
relate to changing the types of markets (such as aiming for higher quality
or special interests markets).

• Formulating the marketing strategy, which may include, for example:
                                           
17 N. Cockernell, Towards New Forms of Public-Private Partnership, p. 23.
18 National and Regional…, op. cit., p. 45-48.
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the general types of promotional techniques to be used, any particular ob-
stacles to overcome, whether the marketing will be general or be selective
and directed to specific types of tourists markets, etc…

• Preparing the promotion program, i.e.: the various methods used to sell
tourism products and services, this include paid advertising in the media,
brochures and other printed materials disseminated through travel profes-
sionals and information centers, presentations at trade and consumer
shows, familiarization trips for writers, travel agents, and tour operators,
etc…

• Providing tourist information services, such as general geographical, histori-
cal, and cultural background of the area; the attractions, facilities and serv-
ices and their costs; location of embassies, and other specific information.
It is also important to inform tourists about local customs, dress and behav-
ior codes, security problems the should be aware of, etc…

Final Remarks:

Governments are drawn into tourism because of the importance of the
industry, because of its problems, and its at times controversial impact.
Therefore, governments have to take into consideration many issues and
principles in the formulation of tourism policy:19

• Effectiveness, the issue of effectiveness concerns the degree to which
a specific policy undertaken by NTA is likely to meet the objectives of a de-
veloping tourism sector. Among related considerations are the certainty and
relative speed that the policy will meet objectives, and its flexibility of re-
sponse to changing circumstances.

• Analysis of the economic efficiency of different policy options. This involves
comparing the cost involved with each option which is similarly effective
in meeting policy objectives.

• Consideration needs to be given to whether a specific policy provides
a continuing incentive to tourism businesses, visitors and host communities
to behave in more sustainable ways.

• It is important to insure that a chosen policy is socially, politically and ad-
ministratively acceptable. This requires respect for cultural differences,
adopting the chosen policy by the appropriate authorities and ensuring the
administrative workability of such a policy.
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Ludmiła Słobodzian

KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ZAGRANICZNEGO
W WARUNKACH GOSPODARKI PRZEJŚCIOWEJ

REPUBLIKI KAZACHSTANU

Uzyskanie niepodległości przez Republikę Kazachstanu wiązało się
ze zwiększeniem jego roli na rynkach międzynarodowych. Jednak z uwagi
na brak doświadczenia w handlu zagranicznym, w latach 1991-1993 trzeba
było od podstaw tworzyć stosunki zagraniczne w jednej z najbardziej konser-
watywnych gałęzi gospodarki. Odbywało się to w warunkach panującego jesz-
cze starego systemu zarządzania.

Stosunki zagraniczne Republiki zawsze były uzależnione od centralnego
systemu dystrybucji towarów. Republika Kazachstanu jest bowiem krajem
uzależnionym od importu produkcji konsumpcyjnej, co pozwala wywierać
na nią naciski przez kraje eksportujące. Ponadto, zawsze istniała i istnieje
różnica cen na niekorzyść Kazachstanu. Historycznie ukształtowała się sytu-
acja, że ceny na produkcję przemysłu przetwórczego są stosunkowo zawyżo-
ne, a na produkcję przemysłu wydobywczego zaniżone. Taka sytuacja jest
bardzo niekorzystna dla Kazachstanu, ponieważ największą część eksportu
stanowi właśnie produkcja przemysłu surowcowego i wydobywczego, a naj-
większą część importu stanowi produkcja przemysłu energetycznego, tekstyl-
nego, spożywczego i paliwowego.

Ubiegłe dziesięciolecia świadczą o tym, że Republika Kazachstanu była
zależna ekonomicznie i technologicznie od rozwiniętych przemysłowo republik
europejskiej części byłego Związku Radzieckiego. Dlatego stagnacja i nasila-
jąca się nierównomierność rozwoju społeczno-ekonomicznego w republikach
byłego ZSSR jest w Kazachstanie odczuwana bardzo ostro. Republika żyła na
dotacjach, uwarunkowanych potrzebą kompensacji kosztów, związanych
z nieekwiwalentną wymianą miedzy republikami i ze sztucznego podtrzymy-
wania dysparytetu cen na surowce i produkty przemysłu przetwórczego.

Od momentu uzyskania niepodległości polityka handlu zagranicznego
zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów handlowych.
Tym nie mniej, w pierwszych latach grupa towarów handlu zagranicznego
między państwami WNP praktycznie nie uległa zmianie.

Od 1995 r. handel zagraniczny rozwijał się szybciej, niż oczekiwano.
Zwiększył się zwłaszcza eksport towarów przemysłu hutniczego. Dlatego
w 1995 r. saldo bilansu płatniczego okazało się dodatnie i wyniosło 1232,3 mln
USD. Takie zjawisko można wyjaśnić polityką liberalizacji handlu zagraniczne-
go.

W wyniku reform przeprowadzonych w 1995 r. zniesione zostały wszyst-
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kie podatki eksportowe, importowe i eksportowe licencje. Z wyjątkiem kilku
towarów, wyeliminowany został monopol na handel zagraniczny towarami
strategicznymi. Liberalizacja handlu i proces dywersyfikacji kontaktów handlo-
wych razem z reformami strukturalnymi i stabilnością finansową pozwoliły
zatem na podwyższenie konkurencyjności Republiki Kazachstanu na rynkach
światowych.

Aby jednak obiektywnie ocenić efektywność liberalnych reform, trzeba
wszechstronnie rozpatrzyć rezultaty takich decyzji. Można bowiem dowodzić,
że handel zagraniczny Republiki Kazachstanu jest nieodłącznym elementem
gospodarki całego państwa i wywiera wpływ na każdą jej część. Dlatego wyniki
liberalizacji handlu zagranicznego można było odczuć zarówno w sferze han-
dlu zagranicznego, jak i w pozostałych gałęziach gospodarki.

Wyniki opartej na takich zasadach analizy można podzielić na dwa bloki:
• rezultaty pierwszego stopnia, powstałe w sferze handlu zagranicznego

w wyniku jego liberalizacji;
• rezultaty drugiego stopnia, które się ujawniły w innych gałęziach gospodarki.

Klasyfikacja i objaśnienia obu rodzajów rezultatów liberalizacji polityki
handlu zagranicznego Republiki Kazachstanu przedstawione zostały w tabe-
li 1.

Tab. 1. Wyniki liberalizacji handlu zagranicznego
Podstawowe wyniki pierwszego stopnia:

ilościowe:
• Wzrost objętości handlu zagranicznego
• Zmniejszenie deficytu bilansu płatniczego
• Zwiększenie liczby firm związanych z handlem zagranicznym
• Zauważalny wzrost objętości handlu detalicznego
• Wzrost zatrudnionych w handlu zagranicznym

jakościowe:
• Działalność firm na wielu rynkach zagranicznych
• Pojawienie się konkurencji pomiędzy rodzimymi eksporterami na rynkach za-

granicznych
• Niestabilna sytuacja Kazachstanu na rynkach zagranicznych
• Pojawienie się fenomenu handlu detalicznego
• Surowcowe ukierunkowanie eksportu
• Stworzenie silnej konkurencji na rynku wewnętrznym poprzez zwiększenie im-

portu
• Ogólne obniżenie profesjonalnego poziomu pracowników, zatrudnionych w

sferze handlu zagranicznego w związku z wejściem na rynki zagraniczne
średnich i małych przedsiębiorstw

• Koncentracja znaczącego kapitału w sferze handlu zagranicznego
• Zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji
• Nasycenie rynku wewnętrznego tanimi importowymi towarami
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• Polepszenie warunków inwestycyjnych w gałęziach ukierunkowanych na eks-
port

Wyniki drugiego stopnia
ilościowe:

• Gwałtowna zmiana objętości produkcji w gałęziach zorientowanych na eksport
• Zwiększenie roli przemysłu wydobywczego
• Gwałtowne zmniejszenie produkcji towarów konsumpcyjnych
• Zwiększenie inwestycji zagranicznych w gałęziach eksportowych

jakościowe:
• Pogłębienie się kryzysu zmniejszenia produkcji
• Obniżenie tempa wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w związku z nasyce-

niem rynku towarów z importu
• Hamowanie wzrostu poziomu bezrobocia w państwie
• Powstawanie coraz większej rzeszy małych i średnich przedsiębiorstw
• Zmodernizowanie przedsiębiorstw, zorientowanych na eksport

Źródło: opracowanie własne na podst. M. Hasanowa, Handel zagraniczny Republiki
Kazachstan w styczniu − sierpniu 1997 r., „Azja: Gospodarka i życie”,
no. 41, 1997.

Najbardziej widocznym wynikiem liberalizacji jest zwiększenie się objęto-
ści handlu zagranicznego. Na przykład, o ile w 1993 r. obrót towarowy całej
Republiki wynosił około 8 mld USD, a handlowano z 62 państwami, o tyle już
w 1996 r. obrót towarowy wyniósł ponad 13 mld USD, a liczba partnerów han-
dlowych wzrosła do 134. Cześć wskaźników charakteryzujących handel zagra-
niczny Republiki Kazachstanu znajduje się w Tabeli 2.

Tab. 2. Handel zagraniczny Republiki Kazachstanu (mln USD)
1992 1993 1995 1996 1997 1998

Obrót towarowy – razem 8241,0 7851,8 12803,
8

13844.
0

15004,
6

13658,
3

- kraje zachodnie 3010,0 3339,5 5050,2 5417,9 7677,6 7418,3

- kraje WNP 5231,0 4512,3 7753,6 8426,1 7327,0 6240

Eksport – razem 3562,0 3323,5 5912,7 6720,3 7188,7 6012,7

- kraje zachodnie 1490,0 1437,4 2534,6 2924,1 3719,4 3426,4

- kraje WNP 2072,0 1886,1 3378,1 3796,2 3469,3 2586,3

Import - razem 4679,0 4528,3 6891,1 7123,7 7815,9 7645,6

- kraje zachodnie 1520,0 1902,1 2515,6 2493,8 3958,2 3991,9
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- kraje WNP 3159,0 2626,2 4375,5 4629,9 3857,7 3653,7

Saldo - razem -1117,0 -1204,8 -978,4 -403,4 -627,2 -1632,9

- kraje zachodnie -30,0 -464,7 19,0 430,3 -238,8 -565,5

- kraje WNP -1087,0 -740,1 -997,4 -833,7 -388,4 -1067,4

Źródło: opracowanie własne na podst. Nacstatagenstwa, “Delowaja Nedelia”,
25 kwietnia 1997, no. 16, Agency on Statistiks of the Republik of Kazakhstan
1999.

Pozycja Republiki Kazachstanu na arenie międzynarodowej nie jest sta-
bilna, ponieważ podstawą eksportu są surowce, a ich ceny na rynku międzyna-
rodowym nie są stałe. Niestabilność pozycji Kazachstanu dobrze obrazuje
sytuacja z lat 1994 – 1996 (Tabela 3). Zwiększenie produkcji w przemyśle
ciężkim w 1995 r. osiągnięto dzięki wzrostowi cen na rynku międzynarodowym
na produkcję kompleksu metalurgicznego, ale już w 1996 r., w którym nastą-
piło zmniejszenie popytu i spadek cen, produkcja gwałtownie spadła.

Tab. 3. Produkcja w wybranych gałęziach przemysłu w latach 1992-1996
(zmiana w procentach do roku 1991)

Gałęzie przemysłu 1992 1993 1994 1995 1996

Przemysł jako całość -14,8 -16,1 -28,5 -7,9 0,3

Przemysł energetyczny -6,1 -2,8 -14,4 -1,9 -8,9

Przemysł paliwowy -6,4 -13,1 -13,8 -12,3 2,1

Hutnictwo czarne -8,8 -23,1 -30,0 17,4 -17,8

Hutnictwo kolorowe -7,3 -6,6 -25,7 1,9 2,7

Przemysł chemiczny -30,7 -44,9 -40,9 3,4 -27,2

Budowa maszyn i obróbka metalów -16,5 -17,6 -43,2 -32,9 -9,9

Przemysł leśniczy, drzewny i celu-
lozowo-papierowy -13,8 -20,5 -38,5 -45 7,0

Materiały budowlane -19,2 -31,8 -55,1 -31,3 -31,8

Przemysł tekstylny -20,0 12,5 -55,9 -59,8 14,5

Przemysł spożywczy -29,2 -17,8 -25,9 -28,3 32,7
Źródło: opracowanie własne na podst. obliczeń Instytutu Badań Ekonomicznych, 1997,

Sprawozdania Banku Narodowego RK, 1997.
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Innym znaczącym osiągnięciem liberalizacji handlu zagranicznego jest
zapełnienie rynku wewnętrznego towarami konsumpcyjnymi. Jednakże, libera-
lizacja poprzez przyciąganie inwestycji zagranicznych do eksportowych gałęzi
przemysłu, z jednej strony, prowadzi do zmodernizowania przedsiębiorstw tych
gałęzi, ale z drugiej strony, przyczynia się do zmniejszenia miejsc pracy.
I chociaż jest to zjawisko pozytywne przy podejściu długookresowym, to na
początku ma ono wpływ negatywny. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe
tylko poprzez restrukturyzację całej gospodarki państwa.

Jak zatem widać, wyniki osiągnięte poprzez liberalizację handlu zagra-
nicznego nie są jednoznaczne. Dlatego prowadzona polityka powinna być
ponownie rozpatrzona dla wypracowania przyszłych strategii rządu w tym
kierunku.

Oceniając możliwości eksportowe Kazachstanu, trzeba zaznaczyć, że na
dzień dzisiejszy podstawą eksportu jest produkcja przemysłu paliwowo-
energetycznego i hutniczego, ale w przyszłości będzie miała miejsce ich dy-
wersyfikacja. Zwiększenie eksportu produkcji przemysłu przetwórczego i jego
modernizacja przyczynią się do wzrostu przychodów w walutach zachodnich
a tym samym do wzrostu inwestycji w przemysł krajowy.

W latach obecnych struktura handlu zagranicznego, a szczególnie eks-
port, opiera się na bazie surowcowej. Zasadnicze wskaźniki handlu zagranicz-
nego, takie jak np. wolumen eksportu i ceny, są uwarunkowane ogólną kondy-
cją rynku międzynarodowego. Podstawowa grupa towarów eksportowych
to aż 73,9% objętości całego eksportu.

Największy udział w imporcie mają towary konsumpcyjne i przemysłu
spożywczego. W związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw przy udziale
kapitału zagranicznego pojawiła się tendencja wzrostu importu maszyn i urzą-
dzeń.

Podstawowe wyniki przeprowadzonej analizy stanu handlu zagraniczne-
go Kazachstanu można przedstawić następująco:
• Handel zagraniczny Republiki Kazachstan ma tendencję ciągłego wzrostu,

chociaż większość wskaźników się pogorszyła w stosunku do 1990 r., kiedy
to miało miejsce zerwanie stosunków handlowych z byłymi republikami
ZSRR;

• Eksport zaczął odgrywać bardzo ważną rolę w gospodarce narodowej;
• Podstawą eksportu są surowce, a importowane są produkcja gotowa

i artykuły spożywcze;
• Najwięcej się handluje z państwami WNP;
• Zwiększa się zależność gospodarki narodowej od importu. Każda negatyw-

na zmiana w koniunkturze na podstawowe towary eksportowane prowadzi
do pogorszenia się kondycji gospodarki;

• Import ciągle jeszcze służy do uzupełniania braków w towarach na rynku
wewnętrznym, ale nie stał się środkiem do optymalizacji struktury gospo-
darki narodowej;

• Liberalizacja handlu zagranicznego pomogła wejść gospodarce Kazachsta-
nu na rynki zewnętrzne;
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• Na dzień dzisiejszy Republika Kazachstan handluje z ponad 130 krajami
świata, co uniemożliwia uzależnienie się od rynku jednego lub kilku krajów;

• Pogarszają się warunki handlowe dla Kazachstanu. Ogólna wartość importu
jest wyższa o 2 – 3% od eksportu.

Cechy szczególne handlu zagranicznego Republiki Kazachstan i jego
pozycji na arenie międzynarodowej są przedstawione w Tabeli 4.

Tab. 4. Cechy szczególne handlu zagranicznego Republiki Kazachstanu
i jego pozycja międzynarodowa

Handel zagraniczny Handel międzynarodowy

Zwiększa się eksport surowców Zwiększa się eksport gotowej produkcji

Zwiększa się import gotowej produkcji i
artykułów spożywczych

Zmniejsza się import surowców i artykułów
spożywczych

Ma miejsce specjalizacja gałęziowa Ma miejsce specjalizacja
wewnątrz-gałęziowa

Źródło wpływów walutowych Chłonny rynek zbytu

Zwiększenie roli firm zarządzających w
realizacji towarów

Zwiększa się wymiana technologii między
firmami

Priorytet metod taryfowych i brak mecha-
nizmów zabezpieczających

Priorytet metod taryfowych z zastosowa-
niem środków zabezpieczających

Realizowanie nadwyżek produkcji Uzgodnione między przedsiębiorstwami
różnych krajów dostawy towarów

Dywersyfikacja na potrzeby kontraktów
krótkoterminowych

Dywersyfikacja na potrzeby kontraktów
długoterminowych

Przeprowadzona analiza pozwala zatem stwierdzić, iż współcześnie
handel międzynarodowy stopniowo traci swoje początkowe cechy zwykłej
sprzedaży na rynku zewnętrznym określonej nadwyżki produkcji. W dzisiej-
szych czasach ma miejsce specjalizacja gospodarek narodowych w ramach
międzynarodowego podziału pracy. W tym samym czasie handel zagraniczny
Kazachstanu ma cechy charakterystyczne dla handlu międzynarodowego
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lat 50.
Jednocześnie, po wprowadzeniu liberalizacji handel zagraniczny Ka-

zachstanu rozwija się bez uwzględnienia rozwoju polityki zagranicznej krajów
rozwiniętych wobec Kazachstanu. Świadczy o tym np. brak środków zabezpie-
czających i realizacja towarów na rynku zewnętrznym jako nadwyżki produkcji.

Identyfikacja cech szczególnych wymiany międzynarodowej daje możli-
wość wypracowania polityki zagranicznej, która z czasem będzie odpowiadała
wymaganiom handlu międzynarodowego. Dlatego można łatwo przewidzieć
kierunki rozwoju handlu zagranicznego Republiki Kazachstan w ciągu najbliż-
szych 20 – 25 lat. Na podstawie przeprowadzonej analizy można mianowicie
wyznaczyć następujące kierunki rozwoju handlu zagranicznego Republiki
Kazachstan:
• Najważniejszymi rynkami zbytu w pierwszej kolejności będą rynki Rosji

i krajów Azji Centralnej;
• Stworzenie przez państwo efektywnego systemu popierania eksportu

i „ochrony” rynku wewnętrznego;
• Dążenie do wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu;

Nie ma też wątpliwości, że powyższe przykładowe kierunki rozwoju mu-
szą być rozwinięte i dopasowane do szczególnych warunków, w których roz-
wija się handel zagraniczny Kazachstanu. Ponadto, decydujące znaczenie dla
transformacji wymiany międzynarodowej ma taki wybór działań, które maksy-
malnie by się przyczyniły do rozwiązania podstawowych problemów gospodar-
ki narodowej tamtego państwa. Uwzględniając złożoność i skalę takich przed-
sięwzięć, jak również obecny stan gospodarki i handlu zagranicznego, można
wywnioskować, że reformy będą przebiegały stopniowo i bardzo wydłużą się
w czasie.



Martin Srholec

STRUCTURAL ADAPTABILITY OF MANUFACTURING
IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES

DURING THE TRANSITION*

1. Introduction

The response of the supply side of economy on the shifts of foreign
demand, domestic consumer preferences and also to the external shocks is
shown in the structural changes of the production, employment and exports.
As the openness of the Central Europe Transition Countries (CEC) has been
increasing gradually, the external imbalance is envisaged as the main barrier
of the long-term growth sustainability. The structural dynamics of economy also
determines the efficiency of the production factors due to smoother movement
towards more productive and technologically advanced activities. In this
respect, the flexibility and adaptability of economy is a key factor for achieving
catching up process.

Transition of the CEC was accompanied with sizable and historically
unique structural changes during the last decade. On the aggregate level the
structural changes followed similar patterns in the international comparison.
However, the analysis of the deeper structural changes on subsectoral level
shows significant and growing differences among the CEC. This study is fo-
cused on the comparison of the most developed transition economies
(the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia) in the period
1989-2000. A comparison with the CEC main trading partner Germany is also
included. First, I sum-up the macroeconomic framework of the transition with
the focus on production and external balance and then I move to the broad
structure of production and employment. As the manufacturing is the most
export-oriented sector of economy, the main body of this analysis focuses on
the structural changes in the manufacturing. The standard analytical framework
seems to be insufficient for the purpose of such analysis. Therefore, I use
indicators developed for the structural analysis as a structural changes indica-
tor, specialisation index, shift-share analysis etc. to stress the role of structural
transition for the catching-up process of the CEC.
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311500001) at the University of Economics in Prague. I thank Anna Kaderabkova, Vo-
jtech Spevacek and Vladimir Tomsik for comments, suggestions and inspiration.
Any comments are gratefully welcomed at martin.srholec@newton.cz.
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2. Macroeconomic Framework

The macroeconomic development is analysed in Table 1. For the pur-
pose of structural analysis the transition is divided into three periods. During
the first period (1990-1992), called “the transition recession”, GDP considera-
bly plunged in all CEC countries and industrial production slumped even
by one quarter. The structural changes proceeded under the pressure
of overall domestic demand drop and loss of foreign markets after the Council
of Mutual Economic Assistance (CMEA) collapse. The structural adjustment
was rather passive. During the overall economic slowdown the share of those
industries was raising whose production declined less than average. The inter-
sectoral share changes were important.

During the second period (1993-1996), recovery was obvious. However,
the economic growth was fuelled by strong domestic demand with weak re-
sponse of domestic supply side. External imbalance was gradually deepening
and macroeconomic restriction or trade balance crisis became inevitable
(with different timing and sequencing among the CEC). Structural changes
were more intra-sectoral and showed different growth potentials
of the individual industries. The intensity of structural changes
and restructuring in the second period were pre-conditions for sustainability
of the recovery in the second half of the nineties.1

Significant differences in the growth dynamics were observed among
the CEC during the third period (1997-2000). There was second recession
in the Czech Republic and deceleration of economic growth in Poland, Slova-
kia and Slovenia. On the other hand, there was a notable acceleration of GDP
growth and industrial production boom in Hungary.2 The different paths of
structural changes became evident among the CEC. In the case of deep in-
dustrial restructuring the recovery is moderate in the first two periods, though, it
graduated in the third period based on sound structural and institutional back-
ground. Above all, in Hungary the economic growth was export oriented and
pulled by hi-tech industries with sizable productivity and competitiveness gains.

                                           
1 The time frames of the chosen periods are rather imaginary and are country-specific.

The macroeconomic restriction was introduced in Hungary in 1995, in the Czech Republic
in 1997, in Slovakia in 1998 and in Poland in 1999.

2 In the whole decade GDP growth was the highest one in Poland, where the GDP level
of 1989 was reached already in 1996. Until 2000 all the CEC (except the Czech Republic)
exceeded their GDP levels of 1989.
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Table 1. Macroeconomic Framework of Structural Changes (average
annual grow rates in %, average annual figures in the period)

Real GDP Industrial Production Fixed Investment
90-92 93-96 97-00 90-00 90-92 93-96 97-00 90-00 90-92 93-96 97-00 90-00

Czech Rep.
Hungary
Poland
Slovakia
Slovenia

-4.6
-6.2
-5.5
-8.0
-7.5

3.2
1.3
5.5
3.4
4.0

-0.3
4.7
5.0
3.6
4.6

-0.2
0.4
2.2
0.2
0.9

-11.3
-12.6
-10.5
-11.8
-12.0

1.7
5.4
9.1
2.9
1.6

2.0
13.0

6.7
2.6
2.6

-1.9
2.7
2.5

-1.5
-2.0

-6.1
-6.8
-9.7

-15.4
-12.2

9.1
4.0

11.9
5.8

12.6

-1.6
8.9

11.1
0.1

10.7

0.9
2.6
5.3

-1.0
6.4

Unemployment Rate Current Account Bal-
ance (bln. USD)

Foreign Direct Invest-
ment Inflow (bln. USD)

90-92 93-96 97-00 90-00 90-92 93-96 97-00 90-00 90-92 93-96 97-00 90-00

Czech Rep.
Hungary
Poland
Slovakia
Slovenia

2.5
7.1

11.0
7.9

11.7

3.3
11.0
15.1
13.8
14.7

7.7
9.5

12.2
16.3
10.6

4.7
9.4

12.9
13.1
12.4

0.4
0.2

-0.3
-0.5
0.5

-1.5
-2.9
0.4

-0.4
0.2

-2.1
-1.8
-8.2
-1.5
-0.2

-1.2
-1.6
-2.9
-0.8
0.1

0.5
1.1
0.1
0.1
0.1

1.4
2.6
1.3
0.2
0.2

4.0
2.0
6.0
0.8
0.2

2.1
2.0
2.7
0.4
0.1

Note: The first period of fixed investment growth is 1991-1992 in Slovakia and Slovenia. The first
period of unemployment rate is 1991-1992 in Slovenia.

Source: United Nations: Economic Survey of Europe. Geneva, United Nations, Economic
Commission for Europe, 2001 No. 1, p. 254-269; own calculations.

3. Sectoral Structural Changes

In developed countries the sectoral changes proceed in long-term to-
wards growing share of services, first at the expense of agriculture and then
of industry. These trends can be called as “desagrarisation, desindustrialisation
and terciarisation” of the developed market economies.3 Before the transition
the CEC were isolated from these global trends, so that in early nineties
the CEC showed high shares of industry and also agriculture but less devel-
oped services (see Figure 1). In the first period during the transition recession
the inter-sectoral shifts were considerable and the most pronounced differ-
ences vanished. However, after 1993 the inter-sectoral shifts were rather mod-
erate and the structural changes proceeded more within the broad sectors.

                                           
3 M. Landesmann, Structural Change in the Transition Economies since 1989. United Nations,

Economic Commission for Europe, Geneva, April 2000.
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Table 2. Structure of Employment in the United Kingdom and the United
States (in % of total employment)

United Kingdom United States

1820 1890 1998 1820 1890 1998
Agriculture 37 16 2 70 38 3
Industry 33 43 26 15 24 23
Services 30 41 72 15 38 74

Source: A. Madisson, The World Economy – a Millennial Perspective. OECD
Development Centre Studies, Paris, OECD 2001, p. 95.

In international comparison the main structural weakness of the Polish
economy is the disparity between high share of agriculture in employment
(18.8%) but only tiny share in value added (3.3%). The number of people
employed in the farm sector has fallen appreciably in recent years, though,
the farm productivity is still far less than the EU average.4 It is obvious that
the high surplus of agricultural labour will have to be trimmed further
with the need to increase employment in other sectors or rising unemployment.
Hungary had the highest share of value added in agriculture (15.6%) among
the CEC in 1989. However, Hungary shows opposite picture to Poland during
the transition with substantially declining share of agriculture both in value
added and employment. Other CEC also restructured agriculture successfully
and its proportion is at the level of 5% and declining in recent years.

The share of industry fell during the transition recession in all CEC as the
drop in industrial production was deeper than the drop of the whole GDP.
In the Czech republic the share of industry in value added was the highest one
and the share in employment the second highest one compared to the rest
of the CEC in 2000. In the Czech Republic the employment in industry declined
as far as in the late nineties because of the weak restructuring until 1997.
On the contrary, the Hungarian industry rebounded after 1993 and its share
in value added and employment increased. The services sector developed
significantly during the last decade in the CEC. Nevertheless, until 1993
the share of services in value added and employment jumped rather because
of severe recession in industry than expansion of services itself. In 2000,
the share of services amounted between 55 and 62% in value added and
in employment5 in all the CEC, though, it is still several percentage points less
compared to developed countries represented by Germany in Figure 1.

It is necessary to bear in mind that the expansion of services is not an ul-
timate goal for catching up economy as long as it is not followed by growing

                                           
4 Polish agricultural sector features a very high proportion of small holdings (56% of which

measure less than two hectares), this situation cannot take advantage of the economy
of scale (see Deutsche Bank Research: EU Enlargement Monitor. Frankfurt, Deutsche Bank,
No. 4, May 2001, p. 9).

5 Except employment in services in Poland.
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competitiveness of industry. As the most of the services produce non-tradable
goods, its development increase domestic demand and induce imports.
If the country doesn’t have competitive and export-oriented manufacturing, the
trade balance deficit deepens. This was the case of the most of the CEC in the
middle of the nineties when the economic growth was fuelled by recovering
domestic demand instead of long-term sustainable export-oriented economic
growth. This is also the main difference between successful catching up
in Hungary compared to cyclical development in the Czech Republic, Slovakia
and recently also in the former growth “role player” Poland. The manufacturing
is crucial sector for maintaining external balance because in OECD countries
employment in manufacturing amounts from 20 to 30%, its share in value
added is between 25 to 35% but it produces 95% of the goods export. In this
respect, the importance of the growing competitiveness of manufacturing is
a crucial factor of successful transition and catching up.

Figure 1. Structural Changes of Gross Value Added and Employment
by Main Sectors (current prices, in %)

Source: OECD STAN Industrial Database 2000; European Commission 2001 Regular Report
(different issues); M. Landesmann, Structural Change in the Transition Economies
since 1989. United Nations, Economic Commission for Europe, Geneva, April 2000,
p. 58-59; own calculations.

Note: Germany – data from 1991, 1993 and 1998. Slovenia − employment in 1999.

4. Structural Changes in Manufacturing

I analyse structural changes of manufacturing production according
to two-digits NACE classification and the decade is divided into three periods
again (see Figure 2). I focus on the comparison between the Czech Republic,
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Hungary and Poland, though, I also follow the pattern of development in other
CEC.

Before 1993, the intra-industry growth differences reflected rather differ-
ent intensity of demand drop for different branches than the adaptability of the
supply side (the preference of foreign goods against domestic products
in electronics, household equipments and textiles, the jump of demand on
packaging and publishing & printing and so called “ratchet effect” related to
food products etc.). As a result, in all the CEC the share of food industry (DA)
increased first but declined gradually after 1993. The share of textile and
leather products (DB+DC) shrank during the nineties in favour of competition
by high-quality goods from the EU and cheap imports from developing coun-
tries. In the first period the share of wood and paper products (DD+DE) in-
creased due to the boom of publishing and marketing activities, which were
underdeveloped in the centrally planned economies, but later their growth
potential also faded facing robust foreign competition.

Importance of coke and petroleum refining has been limited over the
decade due to falling energetic intensity of production in the CEC and also as
a consequence of cut-off of the reasonable raw materials supply from former
Soviet Union. The latter impact also hit other raw material and energy intensive
industries producing mostly intermediate products (DG, DH, DI, DJ). However,
developments of these industries were the most heterogeneous across
the CEC. In Hungary the share of chemical products (DG) decreased to one
third of the initial level in 2000. Actually, this is not the case of pharmaceutics,
which prospered already prior to transition in Hungary. The rubber and plastics
industry (DH) profited from expansion of the automotive industry, in particular
the production of tires in the Czech Republic.

The steel industry (DJ) was broadly supported and cherished before
1989 in the CEC. The steel industry found itself over-capacitated for the market
economy at the beginning of the transition and there is also an over-production
and import barriers on the western markets. Moreover, its production was
centralised in several regions with long-term heavy-industry tradition and de-
veloped mining – regions hit by structural crisis during the transition.
As a result, the restructuring of the steel industry became also a political issue
and it was delayed in most of the CEC till late nineties. Therefore, in the Czech
Republic the steel industry had the largest share in manufacturing production
in 1989 and it was keeping the second position until 1996. Similar patterns are
also observable in the rest of the CEC. However, in Hungary the steel industry
was relatively less developed and its share nearly halved till 2000.

The key structural changes undergone the technologically most ad-
vanced industries machinery equipment (DK), electrical and optical equipment
(DL) and transport equipment (DM). Although their shares decreased in favour
of technologically less intensive industries before 1993; they expanded after-
wards. However, this is not the case of machinery equipment, which was de-
veloped in the Czech Republic, but its exports were mostly oriented to
the CMEA markets and after the CMEA collapse its share nearly halved.
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The machinery industry failed to re-orientate exports on western markets and
its share didn’t restore afterwards. The most positive impacts of foreign direct
investment (FDI) are observable in the electrical and optical and transport
equipment industries. The role-players were Skoda Auto in the Czech Republic
and Tungsram in Hungary, which were privatised in the early nineties
to Volkswagen, respectively to General Electric and flourished during the whole
decade.6 After 1995 many Greenfield investments projects have been attracted
by investment incentives in Hungary and after 1998 similar patterns have
occurred in the Czech Republic and Poland, which further powered the boom
of these industries.

Figure 2. Structural Changes of Manufacturing Production (constant
prices, in %)
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6 Dozens of other multi-national companies followed during the nineties. For further details see

EBRD: Czech Republic Investment Profile. EBRD Annual Meeting, London, April 2001;
EBRD: Hungary Investment Profile. EBRD Annual Meeting, London, April 2001.
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Source: WIIW Industrial Database, December 2001; OECD STAN Industrial Database 2000;
own calculations.
Note: Germany – data from 1991,1995 and 1998 (current prices).

Figure 3. Contributions to Manufacturing Production Growth (constant
prices, in percentage points)
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Source: WIIW Industrial Database, December 2001; own calculations.

In Hungary the shares of all other industries decreased in favour of elec-
trical and optical equipment and transport equipment after 1996. The share of
electrical and optical equipment more than tripled and its contribution to total
manufacturing production growth amounted to incredible 65,6 percentage
points in the period 1996 to 2000 (see Figure 3). The Transport industry also
boomed in Hungary with its share being nearly doubled between 1996
and 2000. In this respect, I have divided the manufacturing industries into three
groups according to technological intensity of production to compare
the structural shifts in the whole decade 1989-2000 and across the countries
(see Figure 4).7 The success of Hungarian restructuring is evident even with
the comparison to Germany because in Hungary more than half
of manufacturing production was related to technologically most advanced

                                           
7 For a detailed analysis of CEC manufacturing production technological structure see

A. Kaderabkova, M. Srholec, Structural changes in transition economies. Prague Economic
Papers, Prague, 2001, n. 4, p. 335-351.
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industries (DK+DL+DM) in 2000. In the rest of the CEC the structural changes
proceeded in the same direction but with much lower intensity.
Figure 4. Technological Levels of Manufacturing Production (constant

prices, in %)

Note: Classification according to Landesmann, M., et al.: Structural Developments in Central and
Eastern Europe. WIIW Report 1999, p. 240.

Source: WIIW Industrial Database, December 2001. OECD, STAN Industrial Database 2000.

5. Intensity of Structural Changes

I measure the intensity of structural changes in time by structural change
indicator (S) defined as follows:8

)100/1(2)12(
t
ksh

t
ksh

t
kshS ⋅−∑=

where shk is share of branch k on total production, employment, investment, etc.
in period ti for i = 1,2.

The Structural change indicator (S) measures the intensity of structural
changes as the shares of individual branches change in time. If the result
of this indicator is low (close to zero), structural change is very small in the
analysed country and a vice versa. The intensity of inter-branch shifts in-

                                           
8 M. Landesmann, et al.: Structural Developments in Central and Eastern Europe, WIIW

Report 1999, p. 21.
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creases in long-term period, though, it could be fuelled by external or internal
economic shocks in short-run. The typical examples of negative external
shocks and following structural adjustment are oil crises in the 1970s. Exam-
ples of positive internal shocks are technological break-through such as Inter-
net or biotechnologies. Historically unique economic shock is the transition
of the former centrally planned economies to market economies. In this respect
low intensity of structural changes would prolong the initial recession or limit
the growth potential of the economy later. Cross-country analyses show posi-
tive correlation between intensity of structural changes and economic growth
in long-term, though, it doesn’t imply causality of course.9

Table 3. Structural Change Indicator (S) in Manufacturing (1966-1990) and
in Industry (1971-1985)

1971-19851966-1990
1971-1975 1976-1980 1981-1985

Czechoslovakia
Employment
Value Added
Production
Investment

1.18
1.11
1.21

-

0.9
-

4.0
8.5

1.3
-

3.6
9.6

1.2
-

3.8
8.3

Hungary
Employment
Value Added
Production
Investment

3.19
2.55
2.20

-

1.9
-

5.6
11.1

1.8
-

3.3
15.5

3.0
-

3.1
16.0

Poland
Employment
Value Added
Production
Investment

1.95
3.41
n.a.

-

2.8
-

4.5
12.2

2.6
-

3.9
17.2

4.3
-

3.2
7.6

Source for 1966-1990: M. Landesmann, M. Szekely (1995), The Pattern of East-West European
Integration: Catching-up of Falling Behind? In: Dobrinsky, R., Landesmann, M., (eds.):
Transforming Economies and European Integration. Aldershot, Edward Elgar, 1995,
p. 28.

Source for 1971-1985: United Nations: Economic Survey of Europe in 1987-1988. New York,
United Nations, Economic Commission for Europe, 1988, p. 246.

Note: Results of the indicator differ between the periods because of methodological differences10

and different classification detail of the input data (Manufacturing industry according

                                           
9 OECD: Report on European Industry Competitiveness – The 1999 Report. OECD, Paris,

2000; United Nations: Economic Survey of Europe in 1987-1988. New York, United Nations,
Economic Commission for Europe, 1988, p. 245; for correlation between production and ex-
port growth and intensity of structural changes see WIFO: Specialisation and (Geographic)
Concentration of European Manufacturing. EC Enterprise Directorate-General, Brussels,
2000.

10 For the period 1966-1990 is used the above defined formula and for the period
1971-1985 is used following formula: )( 12 tt

kshkshS −∑= , for 12 t
k

t
k shsh ≥
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to ISIC-28 branches in the period 1996-1990 and Industry according to ISIC-11 branches
in the period 1971-1985).

The long-term structural dynamism of the CEC industry is shown in Table
3. The intensity of structural changes was substantially lower in the former
Czechoslovakia compared to Hungary and Poland in the period 1966-1990.
The main reasons are following: lower share of private business, higher export-
orientation on the Council of Mutual Economic Assistance (CMEA) markets
and deeper centralisation and political purity in the former Czechoslovakia.
Therefore, the scope and need for structural changes were relatively stronger
in the former Czechoslovakia after 1989.

I divide the transition into three periods according to the intensity
of structural changes of manufacturing production in the CEC (see Figure 5).
During the transition recession (1990-1992) the structural changes in all
the CEC deepened with the peak after the collapse of the CMEA in 1991.
The intensity of structural changes was slightly higher in the Czech Republic
in 1991-1992 compared to other CEC but later the historically lower Czech
structural mobility prevailed. In the second period (1993-1996) the pressure
on structural adjustment eased as the domestic demand expanded.
The beginning of the third period differs across the CEC depending on the year
of external balance deterioration and resulting macroeconomic restriction.

Figure 5. Structural Change Indicator (S) of Manufacturing Production
(constant prices)

Source: WIIW Industrial Database, December 2001; own calculations.

In Hungary the new economic policy was implemented in March 1995 and the
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structural changes have burst after 1996 fuelled by sizable foreign direct in-
vestment inflow. During the period 1997-2000 the manufacturing production
doubled in real terms as the production of the high-tech and export oriented
industries boomed: the real production of electrical and optical equipment
increased nearly seven times and real production of transport equipment in-
creased more than three times. Similar patterns are observable in Slovakia
after 1997. The macroeconomic restriction was implemented and the intensity
of structural changes jumped in 1998. However, the intensity of the structural
adjustment and related production growth was only moderate compared
to Hungary. During the period 1997-2000 the real manufacturing production
increased by 26% (by 10.4% in 2000) pulled by production of transport equip-
ment which nearly tripled in real terms. In the Czech Republic the development
was radically different compared to Hungary. The macroeconomic restriction
was implemented in 1997 and the economy undergone recession in 1998 and
1999. During the period 1997-2000 the manufacturing production increased
only by 16.1% in real terms (in 1999 it even declined by 1.5%) but the intensity
of structural changes increased only negligible. It is surprising that even after
1998 when the investment incentives in manufacturing were implemented and
many greenfield foreign direct investment projects were attracted, the intensity
of structural changes decreased in 2000. In Poland the development of struc-
tural changes is different due to large domestic market as the Polish manufac-
turing is relatively less dependent on its competitiveness and lower openness
of the polish economy reduces impacts of external shocks or external demand
cycles. Therefore, in the large economy the structural changes proceed
in longer period and the structure of the manufacturing production is more
diversified among individual industries.11 I mention Slovenia in this analysis
rather marginally because the structural adjustment in Slovenia was specific. In
Slovenia the structural changes proceeded already in the 1980s and its indus-
trial structure was the most similar to the advanced EU economies in 1989.
Therefore, the drop of Slovenian manufacturing production in the early nineties
was more related to the collapse of the former Yugoslavia than to the transi-
tion.

                                           
11 For details in this respect see M. Landesmann, et al., Structural Developments in Central and

Eastern Europe. WIIW Report 1999.
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Figure 6: Manufacturing Production (Indices on base 1995=100, constant
prices, seasonally adjusted 3M moving averages)

Source: OECD IIS Database (Indicators of Industry and Services); own calculations.

It is evident that the latest recession in the Czech Republic didn’t fuel
the structural changes in manufacturing in contrast to the development in
Hungary after 1995. The explanations would be as follows: first, the structural
shifts would have proceeded within the analysed branches rather than inter-
branches in the Czech Republic (I used data according to two-digit NACE
classification – 14 manufacturing branches), though, this doesn’t explain
so large difference compared to Hungary. Actually, I also tested the data ac-
cording to three-digit NACE classification (100 manufacturing branches) for the
Czech Republic and there is still no jump of structural changes after 1997.
Second, the Czech economy would remain relatively more rigid in long-term as
was shown in Table 3. The structure of the Czech manufacturing production is
historically more diversified as it used to be before 1989 that is rather structural
pattern of the large or less developed market economies. It is still open ques-
tion if the Czech manufacturing would follow the Hungarian path with rapidly
increasing specialisation or the Polish path with broad scale of manufacturing
production (see Figure 7). After 1997 the specialisation jumped in Hungary and
also slowly increased in Slovakia and Slovenia. On the contrary, the speciali-
sation of the Czech and Polish manufacturing production has been substan-
tially decreasing after 1992.12

                                           
12 For further details on trade specialization analysis see P. Havlik, M. Landesmann, R. Stehrer,

Competitiveness of CEE Industries: Evidence from Foreign Trade Specialization and Quality
Indicators. WIIW Research Report, No. 278, Vienna, August 2001; Y. Wolfmayr-Schnitzer,
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Although some relative higher rigidity of the Czech economy is apparent, after
1999 the amount of foreign direct investment inflow was so robust,
that the impact on manufacturing structure is inevitable. Finally, I believe
that there would be some longer time lag between the main wave of foreign
direct investment inflow and the deepening of structural changes intensity
in the Czech Republic compared to Hungary. Therefore, I expect that
the structural changes in the Czech manufacturing production would accelerate
in coming years. This explanation is also supported by the latest data from
the Czech Statistical Office for 2001. The most dynamic Czech industry was
the production of electrical and optical equipment (similar to Hungary) increas-
ing by 29.4% in real terms in 2001, which is also the industry with the highest
number of greenfield foreign direct investment projects in recent years. Ac-
cording to these data, the structural changes indicator (S) of the Czech manu-
facturing slightly increased to 1.04 in 2001 from 0.90 in 2000.

Figure 7. Specialization of Manufacturing Production (constant prices,
Herfindahl index)13

Source: WIIW Industrial Database, December 2001; own calculations.

6. Shift-share Analysis of Labour Productivity in Manufacturing

Changes of production and employment shares translate info different
gains and losses in labour productivity. I measure the impact of structural

                                                                                                                   
Economic Integration, Specialisation and the Location of Industries, A Survey of the Theore-
tical Literature. WIFO Working Paper, 1999.

13 Herfindahl index is defined as a sum of squared shares of individual manufacturing industries
on total manufacturing production, for two-digit NACE classification (14 branches).
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changes on labour productivity by the so-called “Shift-share analysis”, which
decomposes the change of an aggregate into a structural component reflecting
changes in the composition of the aggregate and changes within the individual
units that make up the aggregate. I decompose the labour productivity change
to the three partial effects:14
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Pi = labour productivity in industry i, Si = the share of industry i in total employment
and ∆S = S1–S0, ∆P = P1–P0

The interindustry effect (I) measures the ability of a country to move re-
sources from low to high labour productivity activities. Its contribution will
be positive if the employment in the above average productive industries in-
creases at the expense of industries with lower productivity.

The interaction effect (II) reflects the ability of a country to reallocate
its resources towards industries with rapid productivity growth. Its contribution
will be positive if industries with fast growing labour productivity also increase
its share on employment.

The intraindustry effect (III) measures the contribution of labour produc-
tivity growth within individual industries weighted by the share of these indus-
tries in total employment.

                                           
14 J. Fagerberg, Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth: A Compa-

rative Study. Working Paper No. 5, Oslo, University of Oslo, 2000, p. 13.
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Figure 8. Shift-share Analysis of Labour Productivity Changes
in Manufacturing (constant prices, in percentage points)

Source: WIIW Industrial Database, December 2001; own calculations.
Note: CZE = Czech Republic, HUN = Hungary, POL = Poland, SVK = Slovakia, SLO =

Slovenia. Slovakia in 1991-1993 and 1991-2000.

I divided the labour productivity development again into three periods
during the last decade (see Figure 8). The interindustry effect (I) was important
factor contributing positively to the labour productivity growth during the transi-
tion recession (1990-1992). The intraindustry effect (III) was negative in all
cases. The interaction effect (II) had lower impact, though; it made the most
negative contribution in Hungary. As a result, the overall labour productivity
dropped in all CEC in the period 1990-1992. In contrast, the labour productivity
soared after 1992, especially in Hungary and Poland, as the overwhelming part
of productivity growth was accounted for productivity growth within individual
industries (III) in all CEC. The productivity gains were much lower in the Czech
Republic after 1992 and even weaken after 1996. Hungary’s performance
stands out again: after 1996 it was the only country among the CEC where
the interaction effect (II) contributed positively to labour productivity growth
mainly due to the employment growth in the booming electrical and optical
equipment industry.

7. Structural Decomposition of Unit Labour Costs Changes
in Manufacturing

Unit labour costs (ULC) measure the price competitiveness. The ULC are
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defined as the ratio of real wages (W) and real labour productivity (LP) which is
defined as real production (P) per employed person (EMP) in the next step:15

LP
WULC =

EMP
P
WULC =

In a dynamic notion, I roughly express contribution of the ULC main compo-
nents by natural logarithm (see Figure 9):

ln(ULC) = ln(W) - ln(LP)
ln(ULC) = ln(W) - ln(P) + ln(EMP)

Price competitiveness is improving if the ULC decline which is the case
when wages are growing less than labour productivity. The decomposition
of labour productivity shows that production growth leads to the lower ULC,
contrary to rising employment that contributes to the ULC growth. Similar,
during a recession the ULC can improve if wages and employment decline
more than production.

Cross-industry comparison of the ULC changes in manufacturing reveals
several characteristic development patterns in the Czech Republic and Hun-
gary during the transition. The real wages and employment dropped in nearly
all branches of Hungarian and Czech manufacturing during the transition re-
cession (1990-1992). The employment decline was most pronounced
in the technologically most advanced industries (DK, DL, DM) and also
in the labour intensive industries (DB, DC) and food industry (DA)
in both countries.16 On the other hand, the overall production drop counterbal-
anced the employment and real wage cuts implying a contribution to ULC
growth. As a result, the ULC remained stable in Hungary and declined
by 16.5% in the Czech Republic in the early nineties.

Growing labour productivity has been a major driving force of the com-
petitiveness improvements after 1992. In Hungary the ULC declined at re-
markable speed as real production was strongly growing while employment
and real wages hardly changed at all. ULC improvements are clearly visible
in electrical and optical equipment industry (DL) and transport equipment in-
                                           
15 The price competitiveness is also significantly influenced by exchange rate development,

reps. by real effective exchange rate. However, the exchange rate is the same for all sectors
of an economy. Therefore, in structural analysis I do not take the exchange rate fluctuation
into account and the ULC are measured in domestic currency.

16 In some cases, industries with small share on overall production or employment in absolute
terms (DF, DH, DJ) show significant contribution to the ULC growth (decline) within the parti-
cular industry. However, ULC changes in these industries have negligible impact on
the development of whole manufacturing in the concerned country.
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dustry (DM) where the production boom was also associated with moderate
growth of employment and real wages. Similar but much less pronounced
development features may be observed in these industries in the Czech Re-
public as well. Different picture is observable in the development of real wages
in both countries. In the Czech manufacturing the real wages dropped signifi-
cantly until 1993 but recovered thereafter and more than compensated
the productivity gains. In the period 1993-2000 the real wages increased by
42.5% compared to real labour productivity up by 37.2% in Czech manufac-
turing. As a result, in the Czech manufacturing the ULC rose by 3.8% but
in the Hungarian manufacturing it declined by 52.1% in the period 1993-2000.

Figure 9: Contributions of Real Production, Employment and Real Wages
to Unit Labour Costs Growth in Manufacturing (natural
logarithm)

Source: WIIW Industrial Database, December 2001; own calculations.
Note: Real wages deflated by CPI. In Hungary the second period is 1993-1999.
NACE Categories – Manufacturing   

DA Food products; beverages and to-
bacco DH Rubber and plastic products

DB Textiles and textile products DI Other non-metallic mineral products

DC Leather and leather products DJ Basic metals and fabricated metal
products

DD Wood and wood products DK Machinery and equipment n.e.c.
DE Pulp, paper & paper products, pub- DL Electrical and optical equipment
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lishing & printing

DF Coke, refined petroleum products &
nuclear fuel DM Transport equipment

DG Chemicals, chemical products and
man-made fibres DN Manufacturing n.e.c.

Cross-country comparison of the relative ULC levels reveals that
in Czech and Polish manufacturing the ULC amounted to one third and in
Hungarian manufacturing only one fifth of the Austrian level in 1999 (see Fig-
ure 10). Especially relative low wage levels are the main comparative advan-
tage ranging only from 15-18% of either the Austrian or German level.17 How-
ever, productivity gains were the crucial factors for price competitiveness im-
provements in Hungarian electrical and optical equipment (DL) and transport
equipment (DM) industries where the ULC reached only one tenth of Austrian
level and also only one third of the Czech or Polish level in 1999.

Figure 10. Unit Labour Costs in Manufacturing in 1999 (Austria=100)

Source: WIIW Industrial Database, December 2001.

8. Conclusions

The differences in GDP growth performance among the CEC during the

                                           
17 P. Havlik, Patterns of Catching-Up in Candidate Countries’ Manufacturing Industry. WIIW

Research Report, No. 279, Vienna, August 2001, p. 15.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 291-311310

nineties raise an essential question how to reach the sustained and high
growth path under the conditions of external and internal equilibrium. Conver-
gence toward the more developed countries requires both higher growth
of incomes per capita and the capacity of maintaining the positive growth dif-
ferential for a sufficiently long time. In this respect, I stressed the role of struc-
tural changes for the CEC capacity to catch-up developed economies as the
structural adaptability determines the growth potential and competitiveness
of the economy.

At the sectoral level the CEC successfully converge towards the structure
of the developed countries. However, the long-term economic growth based
on high export performance is conditional mostly on profound industrial re-
structuring accompanied by technological upgrade of manufacturing produc-
tion. In general, the intensity of structural changes reflects different speed of
restructuring across countries and resulting productivity gains or losses at
branch level. It is still too short period to reach firm conclusions about long-
term catching-up patterns of the CEC as it is significantly biased by one-off
events or economic cycles. However, despite the relatively short period,
the intensity of structural changes seems to be positively associated with
the catching up process. In this respect, Hungarian leadership is confirmed
by the highest intensity of structural changes, the fastest growth of the most
technologically advanced manufacturing industries (DK, DL, DM) and the
fastest real convergence towards the EU levels in GDP per capita after 1996.18

Another interesting conclusion is that the differences in unit labour costs im-
provements are caused mostly by varying labour productivity gains. Hungarian
manufacturing shows not only better productivity performance but also in-
creasing price competitiveness as the wage growth lagged behind the labour
productivity growth. In the rest of the CEC the structural changes showed
similar patterns, though, with far less intensity compared to Hungary during the
second half of the nineties. Therefore, their manufacturing structure remains
less specialised across the industries which is usually pattern of large or less
developed economies. The crucial factor of successful restructuring of Hun-
garian manufacturing was sizeable inflow of foreign direct investment and their
spillover effects in the host country after 1995. Bearing in mind large foreign
direct investment inflows into the Czech Republic, Poland and Slovakia
at the late nineties, I expect them to follow the Hungarian path in the future.
This development was apparent at least in the Czech Republic in 2001.

                                           
18 For details on the catching-up patch of the CEC see European Commission: Real Conver-

gence in Candidate Countries – Past Performance and Scenarios in the Pre-Accession Eco-
nomic Programmes. ECFIN/708/01, Brussels, 20 November 2001; Eurostat: The GDP of the
candidate countries. Statistics in focus, Brussels, 42/2001.
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Monika Stępińska

PROCES INFLACJI W OKRESIE
POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Procesy inflacyjne w Polsce mają znacznie dłuższą genezę, niż postę-
pująca transformacja systemowa. Samo pojęcie inflacji było już doskonale
znane społeczeństwu gospodarki socjalistycznej. Zwracano także uwagę na jej
specyfikę, czyli dualny charakter. Polegał on na występowaniu obok inflacji
otwartej również inflacji tłumionej. Pierwsza podobnie jak to jest w krajach
o gospodarkach rynkowych, związana była z ogólnym wzrostem poziomu cen,
natomiast to druga, wyrażała typowe dla gospodarek centralnie planowanych
niedobory. Miało to zresztą niebagatelny wpływ na politykę stabilizacyjną po-
czątkowego okresu transformacji, która musiała rozwiązać nie tylko sprawę
stabilizacji poziomu cen, ale jednocześnie eliminację niedoborów.1

Dzisiaj inflacja definiowana jest jako: „proces wzrostu ogólnego poziomu
cen” lub jako: „rozciągnięty w czasie proces topnienia realnej wartości jednost-
ki pieniężnej”.2 Nowa Encyklopedia PWN podaje, że jest to: „stały wzrost prze-
ciętnego poziomu cen. Przeciętny poziom cen jest konstrukcją statystyczną,
którą w pewnym przybliżeniu można traktować jako średnią ważonǻ cen wy-
branego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, wtedy miarą inflacji
jest wskaźnik cen detalicznych. Wskaźnik ten wyraża zmiany przeciętne po-
ziomu cen, które gospodarstwa domowe płacą za dobra i usługi. Procentowy
wzrost wskaźnika cen detalicznych w skali roku (stopa inflacji) jest najczęściej
stosowanym miernikiem inflacji. Stopa inflacji zależy nie tylko od procentowych
zmian cen pewnej liczby różnych dóbr i usług, lecz także od znaczenia przyda-
nego każdemu dobru i każdej usłudze, odpowiadającego ich udziałowi w cał-
kowitych wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego”.3

W Polsce procesy inflacyjne prezentowane są właśnie przy użyciu
wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu dwunastu
miesięcy. Wskaźnik ten uzyskuje się na podstawie obserwacji zmian około
1700 cen wytypowanych towarów i usług notowanych w 310 rejonach na tere-
nie całej Polski. W obliczeniach tego wskaźnika stosuje się system wag opra-
cowany wcześniej na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospo-
darstw domowych w roku poprzednim.

Wskaźnik ten wykorzystywany jest obecnie przez bank centralny
do ustalania celów inflacyjnych na dany rok kalendarzowy. Decyzja
o wykorzystywaniu wskaźnika do ustalania celu inflacyjnego oraz stopnia jego
                                           
1 Szerzej na ten temat pisze: G. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek,

Gospodarka postsocjalistyczna, Wydawnictwo Instytutu Finansów, Warszawa 1991, s. 65-66.
2 Encyklopedia Biznesu, red. W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacji Innowacja, Warsza-

wa 1995, tom I.
3 Nowa Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, Tom 3, s. 52-53.
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realizacji wynika przede wszystkim z faktu, że taka miara inflacji stosowana
jest powszechnie w polskiej gospodarce od początku okresu transformacji i jest
najsilniej zakorzeniona w świadomości społeczeństwa spośród różnych
wskaźników wzrostu cen.

Wskaźnik ten jest podstawą do podejmowania przez rząd i bank central-
ny odpowiednich kroków, które mają na celu sukcesywnie ograniczać inflację.
Konsekwentna polityka pieniężna to tylko jeden z aspektów większego proce-
su, natomiast dążenie do ograniczenia inflacji to podstawa dalszego rozwoju
naszej gospodarki. Współcześnie jest to zresztą standard w praktyce krajów
o stabilnej gospodarce rynkowej. Stabilność cen jest też jednym
z fundamentów długofalowego i szybkiego rozwoju gospodarki. Stwarza ona
bowiem najlepsze środowisko dla podejmowania trafnych decyzji przez przed-
siębiorstwa i gospodarstwa domowe, gdyż:
• niska inflacja podlega mniejszym wahaniom, przez co staje się przez

to bardziej przewidywalna, w związku z tym przy mniejszej niepewności
co do przyszłych cen przedsiębiorstwa mogą łatwiej planować swoją dzia-
łalność i lepiej wybierać projekty inwestycyjne,

• gdy ceny są stabilne, przedsiębiorstwa więcej inwestują, a inwestycje mogą
być bardziej efektywne, co jest głównym źródłem zwiększenia dobrobytu,

• gdy ceny są stabilne, dochody ludzi nie tracą siły nabywczej, co jest szcze-
gólnie ważne dla osób niezamożnych, gdyż wysoka inflacja zwiększa tylko
zróżnicowanie dochodów i majątku oraz powoduje różnorakie patologie
społeczne,

• ponadto ludzie nie marnują swojego czasu i sił na zabezpieczanie się przed
spadkiem wartości pieniądza, a całą swoją energię mogą skierować na pra-
cę,

• inflacja zwiększa również faktyczne obciążenia podatkowe,4
• wysoka inflacja deformuje również informacyjną funkcję cen, prowadząc

do nieefektywnej alokacji zasobów; podmioty gospodarcze mają wtedy
trudności z ustaleniem, czy dany wzrost ceny odzwierciedla ogólny wzrost
cen, czy też jest następstwem zmiany w cenach relatywnych,

• wysoka inflacja ogranicza też rolę kredytu i skraca jego horyzont, a wysokie
nominalne stopy procentowe tworzą istotną barierę dla kredytobiorców.5

Wzrost stopy inflacji, o czym była mowa wcześniej, można było obser-
wować już od połowy lat osiemdziesiątych. Jednak dopiero w drugiej połowie
1989r stopa inflacji zaczęła wykazywać bardzo szybką tendencję wzrostową,
nazywaną ówcześnie hiperinflacją6. I tak, w lutym 1990 r., inflacja mierzona

                                           
4 Fragment z przemówienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszka Balcerowi-

cza, w Sejmie, maj 2000.
5 Zob. M. Dąbrowski, Polityka ograniczania inflacji w krajach transformujących się (wybrane

zagadnienia), „Bank i Kredyt” nr 7, lipiec-sierpień 1999.
6 Por. G. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, op. cit., s. 66. Autorzy

Ci twierdzą, że użycie określenia hiperinflacja w kontekście polskiej inflacji jest uzasadnione.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 312-318314

dwunastomiesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
osiągnęła maksymalne, czterocyfrowe rozmiary i wynosiła 1275%. Pociągnęło
to za sobą skrajne niezrównoważenie gospodarki, recesję oraz wzrost zadłu-
żenia zagranicznego.

Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że sytuacja
wyjściowa w 1989 r., czyli poprzedzająca procesy transformacji, charakteryzo-
wała się:
• źle funkcjonującym systemem nakazowo-rozdzielczym oraz
• wadliwą strukturą gospodarki z nasilającą się inflacją przechodzącą w hi-

perinflację, nierównowagą gospodarczą, czego wyrazem było występowanie
niedoborów, recesji oraz dużego zadłużenia zagranicznego.

Za najważniejsze przyczyny inflacji w polskiej gospodarce uważa się
m.in.:
• ciągły wzrost globalnego popytu, wyprzedzający wzrost możliwości poda-

żowych gospodarki, co związane jest z odziedziczoną strukturą aparatu
produkcyjnego i samej produkcji, strukturą własnościową i instytucjonalną
oraz wysokim stopniem monopolizacji,7 jak i

• deficytem budżetowym będący najczęstrzym i najsilniej działającym źródłem
nadającym gospodarce stałej tendencji inflacyjnej.8

Inflacja szczególnie na początku przemian ustrojowych była zjawiskiem
niekorzystnym dla gospodarki. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie
jej szkodliwym skutkom. W tej sytuacji opracowano i przyjęto do realizacji
radykalny program zmian, w którym ważną rolę przypisano polityce pieniężnej
banku centralnego. Jego głównym celem, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospo-
litej Polskiej, było stopniowe obniżanie inflacji. Stworzono, w związku z tym
program stabilizacyjny, który wdrażany był od początku 1990 r. i sprowadzał
się do:
• zrównoważenia budżetu oraz zasadniczego ograniczania, a wielu przypad-

kach zniesienia dotacji państwa. Na równoważenie budżetu wpłynąć także
miała dyscyplina fiskalna, polegająca na zakazie zaciągania nieoprocento-
wanego kredytu na pokrycie deficytu w banku centralnym,

• liberalizacji cen i zmiany cen względnych, zwłaszcza nośników energii,
usług komunikacyjnych i mieszkaniowych oraz produktów dotowanych,

• kontroli wzrostu płac nominalnych przy mechanizmie częściowej ich indek-
sacji,

• wprowadzenia wewnętrznej wymienialności złotego i ujednolicenia kursu
walutowego, który miał odgrywać rolę stabilizatora całego programu,

                                                                                                                   
Pod warunkiem jednak, że będzie pamiętać się, że w Polsce miała ona charakter indywidu-
alny i stąd też wynikała jej gwałtowność, nieregularność i krótkotrwałość.

7 Problematyka podstawowych źródeł inflacjogenności zaprezentowana w: M. Nasiłowski,
Transformacja systemowa w Polsce, Wyd. Key Text, Warszawa 1995, s. 117-119.

8 Encyklopedia Biznesu, red. Pomykało W., Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, tom I.
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• otwartej polityki pieniężnej, gdyż polityka pieniężna była jednym z najważ-
niejszych elementów programu stabilizacyjnego i zapewnić miała:
- po pierwsze, ścisłą kontrolę podaży pieniądza, aby hamować popyt i ob-

niżać inflację,
- po drugie, wpływać na tempo zmian podaży pieniądza przez stopy pro-

centowe, które jako przewyższające stopę inflacji, miały sprzyjać wzro-
stowi skłonności do oszczędzania i ograniczania oczekiwań inflacyjnych.9

W trakcie budowy gospodarki rynkowej od roku 1989, który był począt-
kiem kryzysu polityczno-gospodarczego w Polsce, dzięki programowi stabiliza-
cyjnemu osiągnięto pierwsze sukcesy. Począwszy od 1992 r. nastąpił szybki
wzrost gospodarczy połączony ze spadkiem inflacji. Postępowała prywatyzacja
i restrukturyzacja gospodarki, a procesom tym towarzyszył rozwój wielu seg-
mentów i instytucji transformującej się gospodarki. Nastąpiło przyspieszenie
reform systemowych w zakresie decentralizacji struktur państwa, finansów
publicznych, systemu emerytalno-rentowego i ochrony zdrowia oraz restruktu-
ryzacji gospodarki. Zaczynał być widoczny wzrost koniunktury na rynku.

Tym wszystkim pozytywnym procesom towarzyszyły jednak zjawiska
zdecydowanie negatywne, takie jak np. widoczny od przełomu lat 1995/1996
zbyt szybki wzrost popytu wewnętrznego w stosunku do PKB, spowodowany
szybkim wzrostem płac realnych i akcji kredytowej oraz relatywnie wysokim
deficytem budżetowym. W efekcie gospodarka rozwijała się w warunkach
szybko narastającego deficytu obrotów towarowych i bieżących bilansu płatni-
czego. Dalsze utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego zostało
uwarunkowane zmniejszeniem nierównowagi zewnętrznej.

Warunki, w których NBP realizował politykę pieniężną w okresie 1989-
1997, można podzielić na dwie kategorie: obiektywne i subiektywne.

Podstawowym, obiektywnym uwarunkowaniem omawianego okresu było
to, że NBP prowadził politykę w sytuacji wyjątkowej niepewności, wynikającej
ze zmian związanych z transformacją systemową. Drugim obiektywnym uwa-
runkowaniem wewnętrznym był niski wyjściowy stopień monetyzacji w Polsce,
który oznaczał przede wszystkim wyższy wpływ deficytu budżetowego
na inflację.10 Dlatego też podstawowym celem polityki tamtego okresu było
dalsze ograniczanie procesów inflacyjnych, dających się zauważyć w polskiej
gospodarce. Były one w dużej mierze rezultatem szybszego wzrostu popytu
wewnętrznego (konsumpcyjnego, inwestycyjnego, rządowego) w stosunku
do PKB. Sytuacja taka była powodem zwiększenia restrykcyjności polityki
banku centralnego, mającej na celu zahamowanie dynamiki popytu wewnętrz-
nego, jako głównego czynnika powodującego inflację. W efekcie podjętych

                                           
9 Cały program stabilizacyjny szczegółowiej został zaprezentowany w: G. Kołodko, D. Gotz-

Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, op. cit., s. 71-75.
10 J. Osiński, Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997. Doświad-

czenia i możliwość wykorzystania w przyszłości wniosków z nich płynących, „Bank i Kredyt”
nr 7-8, lipiec-sierpień 2000.
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działań spadła ona w roku 1998 do poziomu jednocyfrowego i wynosiła 9,9%.
Tak niską inflację notowano po raz pierwszy od wielu lat.

Ograniczenia subiektywne odnieść można głównie do zakresu niezależ-
ności banku centralnego oraz zakresu koordynacji polityki rządu i NBP. W tym
bowiem okresie organy wykonawcze i ustawodawcze ingerowały zarówno
w sferę ustalania celów polityki banku centralnego, jak i instrumentów jej reali-
zacji.11

Kolejnym uwarunkowaniem, w jakich NBP prowadził swoją politykę,
był kierunek i sposób prowadzenia polityki przez rząd. W omawianym okresie
polityka ta nie sprzyjała skutecznej realizacji celu polityki pieniężnej.
Rząd reagował też negatywnie na większość propozycji wysuwanych przez
NBP (m.in. dotyczących ograniczenia deficytu budżetowego oraz sposobu jego
finansowania, itp.

Miało to poważny wpływ na strategię realizacji polityki pieniężnej, przy-
jętą przez NBP.

Bank centralny, chcąc zrealizować swój ustawowy cel, jakim jest walka
z inflacją, musiał opracować długofalowy sposób działania. Strategii takich
w całym okresie przekształceń ustrojowych przygotowano kilka.

W początkowym okresie transformacji, czyli w latach 1990-1991, była to
strategia kontroli kursu walutowego. Sztywny kurs walutowy odegrał wówczas
czołową rolę w tłumieniu inflacji. Jednak o potrzebie odejścia od niego przesą-
dziła jego nieskuteczność w ograniczeniu tempa wzrostu cen. W latach 1992-
1997 bank centralny stosował strategię elastyczną, której podstawowym ce-
lem, obok celów cząstkowych, takich jak ustalanie stóp procentowych i podaży
pieniądza, było obniżanie inflacji.12 Od 1998 r. polityka pieniężna realizowana
jest jednak w nowych ramach prawnych i instytucjonalnych.13 Konstytucja14

wraz z Ustawą o Narodowym Banku Polskim określają na nowo organy banku
centralnego i ich kompetencje. Powołany został także nowy organ, a mianowi-
cie Rada Polityki Pieniężnej, co było zresztą związane z dostosowaniem wy-
mogów prawa polskiego do standardów obowiązujących w większości państw
członkowskich Unii Europejskiej, w których decyzje w sprawie polityki pienięż-

                                           
11 Informacje na temat instrumentów banku centralnego zaprezentowane zostały w: D. Tym-

czoko D. Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, „Materiały i studia
NBP”, z. 102, maj 2000.

12 Więcej informacji na ten temat prezentuje Z. Polański, Polityka pieniężna w Polsce w drugiej
połowie lat 90. Bieżące problemy i strategiczne wyzwania, „Materiały i studia NBP”, z. 72,
luty 1998.

13 Zmiany te są skutkiem uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła
w życie 17 października 1997, oraz dwóch ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r., a mianowicie
Ustawy o NBP i Prawie bankowym. Dzięki tym regulacjom zwiększyła się niezależność NBP
w kształtowaniu polityki pieniężnej. Jedną z istotniejszych zmian w tym kierunku był zapis
w Ustawie o NBP, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego po-
ziomu cen”. Ustęp 2 art. 3 dopuszcza wprawdzie możliwość wspierania przez NBP polityki
gospodarczej rządu, ale tylko wtedy, kiedy „nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Bez-
względna nadrzędność celu stabilizacji cen jest więc wyraźnie podkreślona.

14 Ciekawym uzupełnieniem poruszanej kwestii może być artykuł: J. Krzyżewski, Polityka
pieniężna jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Bank i Kredyt”, nr 4, kwiecień 2000.
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nej podejmowane są kolektywnie, a nie jednoosobowo, przez prezesa banku
centralnego.

To właśnie nowopowstała Rada w celu zwiększenia przejrzystości polity-
ki pieniężnej i wyjaśnienia celów NBP w dłuższym okresie, we wrześniu 1998 r.
RPP przyjęła Średniookresową strategię Polityki Pieniężnej na lata 1999-2003,
w której przedstawiła swoje zamierzenia w zakresie kształtowania polityki
pieniężnej, podając horyzont czasowy dłuższy niż jeden rok. W dokumencie
tym stwierdza się, że „strategicznym celem polityki pieniężnej jest obniżenie
inflacji poniżej 4% do końca roku 2003”.15 Przyjęcie takiego celu inflacyjnego16

oznacza stabilizację tempa wzrostu cen w końcu przyszłego roku. Pozwoliłoby
to, zdaniem RPP, na trwałą redukcję oczekiwań inflacyjnych i stworzyłoby
korzystne warunki dla dalszego obniżania inflacji.

Takie decyzje Rady Polityki Pieniężnej spowodowane były przede
wszystkim ożywieniem inflacji i niekorzystnymi danymi makroekonomicznymi w
ostatnich miesiącach 1999 r., co zresztą było powodem kolejnego zaostrzenia
polityki pieniężnej przez bank centralny. Efektem tych działań było jednak
zatrzymanie wzrostu inflacji i to na dłużej.

Po silnych wahaniach w latach poprzednich, od 5,6% w lutym 1999 r.,
a potem do 11,6% w lipcu 2000 r., wystąpiła spadkowa tendencja w inflacji.
W grudniu 2000 r. ceny były wyższe niż przed rokiem o 8,5%. Spadek wskaź-
nika był kontynuowany w pierwszym kwartale 2001 r. W marcu ubiegłego roku
inflacja spadła do 6,2%. Krótkotrwała tendencja wzrostowa podwyższyła ten
wskaźnik do 6,9% w maju, lecz od czerwca wystąpił ponowny trend spadkowy.
W listopadzie 2001 r. wskaźnik ten wyniósł 3,6%,17 co oznacza że inflacja w
2001 r. była najniższa w całym okresie transformacji. Jest to ogromny sukces
banku centralnego, wieńczący jego wieloletnią, konsekwentną politykę antyin-
flacyjną.

Przed nami jednak jeszcze długa „droga do Europy”, gdyż zgodnie z ofi-
cjalnym stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego pojęcie „stabilność
cen” mieści się w przedziale od 0 do 2%. Spadkowa tendencja inflacji, dająca
się zaobserwować od kilku lat, zdaniem ekonomistów powinna utrzymać się
nadal. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to zgodnie z oficjalnymi założeniami
rządu Rzeczypospolitej Polskiej się, rok 2003 Polska powinna powitać już jako
członek Unii Europejskiej

                                           
15 Średniookresowa strategia polityki pieniężnej, NBP, Warszawa 1998.
16 Od roku 1998, zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej „Średniookresową

strategią polityki pieniężnej na lata 1999-2003”, w Polsce obowiązuje strategia bezpośred-
niego celu inflacyjnego. Stosuje ją m.in. Europejski Bank Centralny oraz banki centralne
m.in. Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Chile, a z krajów na-
szego regionu np. w Czechach. Ostatnio taką strategię prowadzenia polityki pieniężnej przy-
jęły również Węgry.

17 Raport roczny, za rok 1999, 2000 i III kw. 20001r., NBP.
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Małgorzata Sulmicka

ZARYS METODOLOGII BADANIA UBÓSTWA

„Just like combating terror, fighting poverty is a common responsibility”

Nick Stern – zastępca Prezesa
i Główny Ekonomista Banku Światowego

Problem ubóstwa, w przeszłości postrzegany na poziomie jednostki
lub pewnych grup społecznych w ramach poszczególnych społeczeństw,
w wieku XX stał się także problemem całych krajów a nawet regionów świata.
Zmieniły się też formy przeciwdziałania temu zjawisku oraz łagodzenia jego
skutków. Nastąpiło przejście od działań o charakterze filantropijnym i pomocy
na szczeblu rodziny oraz społeczności lokalnych, do przeniesienia głównego
ciężaru odpowiedzialności na państwo, co przejawiało się w powstaniu odpo-
wiednich instytucji i organizacji. Ewolucja ta dokonała się najpierw na szczeblu
krajowym. Wzrost powiązań w gospodarce światowej i lepszy przepływ infor-
macji spowodowały, że zaczęto podejmować zorganizowane działania na
rzecz zmniejszania ubóstwa także w skali międzynarodowej. U progu XXI
wieku, ze względu na powodującą rosnące napięcia ogromną skalę tego pro-
blemu a zarazem coraz większe możliwości przeciwdziałania mu, walkę
z ubóstwem uznaje się coraz częściej za jeden z najważniejszych priorytetów
i wyzwań najbliższej przyszłości. Dla określenia skali potrzebnej pomocy,
jej form oraz monitorowania skuteczności działań podejmowanych w celu
zmniejszania ubóstwa niezbędna jest ilościowa analiza rozmiarów tego zjawi-
ska.

1.  Podstawowe mierniki ubóstwa

Punktem wyjścia a zarazem podstawowym problemem metodologicznym
wszystkich analiz ilościowych dotyczących ubóstwa jest wybór miernika stan-
dardu życia oraz wyznaczenie tzw. linii ubóstwa, czyli pewnej wartości pro-
gowej przyjętego miernika „odcinającej” populację ubogich od nie ubogich
w danym społeczeństwie.

Linia ubóstwa jest to najczęściej wartość dochodów lub wydatków (kon-
sumpcji) niezbędna do uzyskania minimalnego standardu życiowego w zakre-
sie wyżywienia i zaspokojenia pozostałych niezbędnych podstawowych po-
trzeb.1 Osoby, których mierzalny standard życia znajduje się poniżej linii ubó-
stwa uważa się za biedne.
                                           
1 Względność pojęcia „potrzeb niezbędnych”, których niezaspokojenie utożsamiane

jest z ubóstwem dobrze ilustruje następujący cytat z hasła „ubóstwo” pochodzący
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W przypadku ludzi ubogich, ich dochody i wydatki są na ogół bardzo
do siebie zbliżone. W literaturze poświęconej metodologii badania ubóstwa
spotyka się często pogląd, że wydatki są bardziej miarodajnym wskaźnikiem
rzeczywistego standardu życia rodzin niż deklarowane przez nie dochody.
W oparciu o wieloletnie badania budżetów gospodarstw domowych stwierdzo-
no, że po pierwsze – wydatki cechuje mniejszy stopień zaniżeń, a po drugie -
są one bardziej zbliżone do tzw. dochodów permanentnych,
tj. przewidywanych przez gospodarstwo domowe w dłuższej perspektywie,
a przez to bardziej stabilne. Ma to istotne znaczenie przy ocenie sytuacji
np. w rolnictwie, gdzie dochody podlegają silnym wahaniom sezonowym.
Przyjęcie za podstawę oceny rozmiarów ubóstwa dochodów lub wydatków
gospodarstwa domowego daje wynik wyższy lub niższy w zależności od kraju.
Na przykład na Węgrzech, stopy ubóstwa mierzone w oparciu o dochody są
prawie dwa razy niższe niż liczone w oparciu o wydatki, ale np. w USA sytu-
acja jest odwrotna.2 Wyniki badań pokazują jednak, że chociaż stopy ubóstwa
mierzone dochodami i wydatkami różnią się, czasem nawet dość wyraźnie,
nie ma to jednak na ogół znaczącego wpływu na trendy obrazujące rozmiary
ubóstwa.

Tab. 1. Stopy ubóstwa na Węgrzech liczone w oparciu o dochody
i wydatki gospodarstw domowych

linia ubóstwa stopy ubóstwa

według dochodów gospo-
darstw domowych (w %)

według wydatków gospo-
darstw domowych (w %)

minimalna emerytura 2,5 4,5
50% średnich docho-
dów

5,0 9,3

75% średnich docho-
dów

17,0 25,3

Objaśnienia: linie ubóstwa mają następujące miesięczne wartości w forintach: minimalna eme-
rytura: 6400, 50% średnich dochodów : 7 597, 75% średnich dochodów: 10 129;
stopa ubóstwa oznacza udział osób, których dochody lub wydatki są niższe od
danej linii ubóstwa.

Źródło: Hungary. Poverty and Social Transfers, The World Bank 1996, s. 4.

                                                                                                                   
z encyklopedii amerykańskiej: „W niektórych społeczeństwach ludzie chodzą do sklepów
i kupują żywność w ilościach pokrywających dzienne zapotrzebowanie a w domach prze-
chowują niewiele żywności. Drugim ekstremum stanowi USA, gdzie większość żywności roz-
prowadzana jest przez wielkie centra handlowe i ludzie robią zakupy raz na tydzień
lub nawet dłużej, które następnie przechowują w domu. Byłoby trudno zaspokoić potrzeby
żywnościowe w USA bez lodówki, a w wielu przypadkach także bez samochodu. Jeśli więc
żywność jest potrzebą elementarną, to każdy produkt społecznie niezbędny do jej dystrybucji
i konsumpcji też staje się niezbędny. Brak telefonu w USA powoduje większą deprywację niż
w innych społeczeństwach.” The Encyclopedia Americana, International Edition, Grolier Inc.,
1992, s. 496.

2 D. T. Sleznick, Poverty in the Postwar United States, „Journal of Political Economy”,
Feb. 1993, ss. 1-38.
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Uważa się, że dla zachowania porównywalności dochodowego standar-
du życia gospodarstw domowych w mieście i na wsi, czy nawet w różnych
regionach kraju, dane dotyczące wydatków powinny być uzupełniane o war-
tość konsumpcji z własnej produkcji oraz korygowane o różnice w kosztach
utrzymania wynikające z lokalnych różnic w poziomie cen.3 W przeciwnym
razie porównania międzyregionalne mogą być mylące. Np. w przypadku Biało-
rusi badania przeprowadzone w 1995 r. przez Bank Światowy wykazały,
że stopa ubóstwa mierzona tylko dochodami pieniężnymi ludności jest wyższa
na wsi niż w mieście. Jednak chociaż mieszkańcy miast mieli wyższe dochody
pieniężne niż mieszkańcy wsi, to uwzględnienie dochodów w naturze miesz-
kańców wsi oraz różnic cen pomiędzy miastem i wsią, spowodowało zmianę
wyniku: po wspomnianych korektach, ubóstwo w miastach oszacowano na
39% i na 30% na wsi.4 W Rosji braki żywności uzupełniane są w znaczącym
stopniu przez produkcję żywności z niewielkich, ale efektywnie wykorzystywa-
nych działek prywatnych. Powoduje to, że dane dotyczące wydatków na żyw-
ność nie oddają prawdziwego obrazu poziomu jej konsumpcji oraz nie poka-
zują rzeczywistego zróżnicowania sytuacji gospodarstw ubogich, które posia-
dają i nie posiadają działki oraz regionalnych różnic w poziomie konsumpcji
żywności pomiędzy regionami, gdzie uprawa działek jest rozpowszechniona,
a regionami gdzie ze względów klimatycznych nie jest ona w ogóle możliwa.

O ile można zgodzić się z zasadnością uwzględniania wpływu na koszty
utrzymania lokalnych różnic w poziomie cen (choć ten słuszny teoretycznie
postulat w praktyce bywa trudny do realizacji),5 o tyle dyskusyjny wydaje się
postulat podnoszenia poziomu dochodów ludności wiejskiej o wartość kon-
sumpcji własnej i równocześnie nie uwzględnianie faktu, że rolnik w przeci-
wieństwie do większości zatrudnionych w mieście, część dochodów uzyska-
nych ze sprzedaży reinwestuje w produkcję, co je w istotny sposób pomniej-
sza. Im bardziej rozwarte są nożyce między cenami środków produkcji a ce-
nami za płody rolne, tym większy jest ubytek realnego dochodu rolników.
W skrajnych przypadkach jeśli koszty produkcji są równe dochodom uzyska-
nym ze sprzedaży, dochód zostaje zredukowany do zera. Poprawnie należało-
by gospodarstwo rolne traktować tak jak każde przedsiębiorstwo, w którym
dochód traktuje się jako różnicę między przychodami i kosztami.

Dla zachowania porównywalności wydatki powinny być też skorygowane
o wpływ jaki na koszty utrzymania gospodarstwa domowego ma jego wielkość
i skład demograficzny. Zakłada się, że każdy dodatkowy członek gospodarstwa
domowego potrzebuje mniej niż proporcjonalnego wzrostu dochodów dla
utrzymania danego poziomu standardu życiowego. Najczęściej dokonuje się
takiej korekty w oparciu o tzw. skale ekwiwalentności. Przykładowo w skali
stosowanej w statystykach krajów OECD (w tym w Polsce) przyjmuje się prze-
ważnie następujące parametry przeliczeniowe: wagę 1 przypisuje się pierwszej

                                           
3 Por. Poverty Reduction Handbook, The World Bank 1993, s. 14.
4 Belarus, An Assesment of Poverty and Prospects for Improved Living Standards, The World,

Bank, 1996, s. 8.
5 Np. w badaniach ubóstwa w Polsce lokalne różnice w poziomie cen nie są brane pod uwagę.
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osobie dorosłej, 0,7 − każdej następnej osobie dorosłej oraz 0,5 – każdemu
dziecku do 14 roku życia. W skali stosowanej przez Bank Światowy w odnie-
sieniu do krajów ubogich przypisuje się wagę 1 każdej osobie dorosłej, 0,2 −
dzieciom w wieku od 0 do 6 lat, 0,3 − dzieciom w przedziale wieku 7 –12 lat
i 0,5 – dzieciom w wieku 13 – 17 lat. Inną metodą korygowania dochodu
o różnice wynikające z rozmiarów gospodarstwa domowego a zarazem
uwzględniającą istnienie korzyści skali przy obliczaniu dochodu jednostki
w oparciu o dochody gospodarstwa domowego, jest dzielenie dochodu gospo-
darstwa domowego przez pierwiastek kwadratowy liczby osób wchodzących
w jego skład. Nie tylko liczebność i struktura demograficzna gospodarstwa
domowego, ale i jego typ (np. gospodarstwo pracownicze i emeryckie) bywa
brany pod uwagę przy ustalaniu minimalnych poziomów dochodów lub wydat-
ków. Rozwiązania te zawierają oczywiście znaczny element arbitralności,
jednak są powszechnie stosowane w celu uzyskania większej porównywalno-
ści i zwiększenia operacyjnej przydatności danych. W praktyce wielość metod
standaryzacji danych oraz fakt, że raz są one stosowane a raz nie, na ogół
jeszcze bardziej utrudnia badania porównawcze, zwłaszcza międzynarodowe.

Wadą dochodu jako miernika standardu życia jest m. in. fakt, że o po-
ziomie życia gospodarstwa domowego decyduje nie tylko uzyskiwany przez
nie strumień bieżących dochodów, ale także posiadane zasoby: mieszkanie,
dobra trwałego użytku, oszczędności. Zaostrzenie kryterium ubóstwa przez
uwzględnienie obok kryterium dochodu także posiadanych zasobów powodo-
wałoby zmniejszenie frakcji ubogich. Problem ten ma tym większe znaczenie
im bogatszy jest kraj. Uważa się na przykład, że w krajach bogatych w przy-
padku części osób w wieku emerytalnym zaliczonych w oparciu o kryterium
dochodu do ubogich, posiadane przez nie zasoby powodują, że ich rzeczywi-
sty standard życia jest znacznie wyższy niż np. w gospodarstwach domowych
ludzi młodych o podobnie niskim poziomie dochodów. W USA osoby, które
w danym roku miały zerowy lub ujemny dochód zaliczane są do populacji
ubogich. W praktyce sytuacja taka związana jest jednak często z bieżącymi
stratami w biznesie lub stratami kapitałowymi i nie jest w związku z tym miaro-
dajnym wskaźnikiem ubóstwa rodzin. Po wyłączeniu z populacji biednych
grupy rodzin, które miały zerowy lub ujemny dochód, nastąpiło gwałtowne
pogorszenie średniego standardu życia pozostałej populacji ubogich mierzo-
nego innymi wskaźnikami. I tak na przykład procent rodzin posiadających
własne domy spadł z 41 do 36%, bowiem rodziny wykazujące zerowy lub
ujemny dochód miały wysoki, 64% − towy wskaźnik własności domów.6 Ponie-
waż jednak niskie bieżące dochody mogą być tylko w ograniczonym stopniu
kompensowane przez dobra trwałego użytku, w praktyce bardzo trudno wy-
znaczyć granicę określająca np. jaki poziom zagospodarowania materialnego
gospodarstwa domowego powinien wykluczać je z populacji ubogich.7

                                           
6 Por. M. Federman, What does it mean to be poor in America, „Monthly Labor Review”,

May 1996, s. 13
7 J. Rutkowski, W kwestii kryterium ubóstwa, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9/1988.
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Inną słabością stosowania miernika dochodów lub wydatków w ocenie
standardu życia jest to, że odzwierciedlają one jedynie udział dóbr i usług
rynkowych a nie pokazują np. wartości spożycia zbiorowego uzyskiwanego
nieodpłatnie. Nie odzwierciedlają one istotnych aspektów standardu życiowe-
go, na który składa się dostępność i jakość różnego rodzaju usług i świadczeń
socjalnych. Jednak chociaż informacje na ten temat są bardzo użyteczne dla
oceny problemu ubóstwa w danym kraju, to i w tym przypadku problemy z ich
porównywalnością, kwantyfikacją i agregacją powodują, że większość linii
ubóstwa bazuje wyłącznie na danych dotyczących dochodów lub konsumpcji.
W sumie należy więc stwierdzić, że choć dochód (lub wydatki) jako miernik
poziomu ubóstwa posiada wiele słabości, z których należy sobie zdawać spra-
wę badając ten problem, to jednak ponieważ „ w warunkach gospodarki ryn-
kowej zależność między stopniem deprywacji a dochodem będącym w dyspo-
zycji jest bardzo wysoka”,8 można przyjąć, że jest to miernik wystarczająco
adekwatny.

Choć trudności związane z kwantyfikacją i agregacją poza dochodowych
zmiennych określających standard życia powodują, że na ogół nie uwzględnia
się ich przy wyznaczaniu linii ubóstwa, są one przedmiotem licznych analiz.
Informacje na temat zasobności gospodarstw domowych stanowią uzupełnia-
jącą charakterystykę głębokości ubóstwa, pokazują na ile poza dochodowy
standard życia rodzin ubogich odbiega od standardu nieubogich. Choć
i tu wnioski mogą być mylące. Np. w przypadku dób trwałego użytku nie
uwzględnia się na ogół ich jakościowej charakterystyki. Dobra materialne
będące w posiadaniu ubogich są z reguły starsze, gorszej jakości i posiadają
niższą wartość niż znajdujące się w posiadaniu rodzin niebiednych. Np. po-
równanie takie przeprowadzone w USA w przypadku domów wykazało,
że mediana wartości domów będących w posiadaniu rodzin ubogich jest o 58%
niższa niż domów będących w posiadaniu rodzin nieubogich.9 Poza tym
w zależności od poziomu rozwoju kraju przy określaniu poziomu zamożności
gospodarstw domowych przyjmowane są różne zestawy dóbr trwałego użytku.
W Indiach w badaniach porównawczych poziomu materialnego zagospodaro-
wania rodzin na pierwszym miejscu wymieniany jest zegarek, a przy danych
dotyczących warunków mieszkaniowych rozróżnia się miejsca zamieszkania
zbudowane z wysokiej i niskiej jakości materiałów, co w praktyce oznacza
budownictwo slumsowe

W wielu biednych krajach rozwijających się w budżetach ludzi ubogich
wydatki na żywność stanowią dominującą pozycję, dlatego czasami jako mier-
nik standardu życia przyjmuje się poziom lub udział wydatków na żywność
                                           
8 S. Golinowska, Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, [w:] Polska bieda II. Kryteria,

ocena, przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997, s. 19.
9 M. Federman, op. cit., s. 4. W Polsce próbę zbadania sfery zasięgu sfery ubóstwa przy

pomocy kryterium dochodu i wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego
użytku podjął J. Rutkowski. Według jego obliczeń w 1983 roku stopa ubóstwa przy przyjęciu
kryterium niskiego dochodu była o ponad 6 punktów procentowych wyższa w stosunku
do stopy ubóstwa liczonej według kryterium łącznego, tj. dochodu i wyposażenia w PTU.
J. Rutkowski, W kwestii kryterium ubóstwa, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9/1988.
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w dochodach, którego określona wysokość jest traktowana jako linia ubóstwa.
Podobną funkcję pełni czasem powierzchnia ziemi uprawnej na osobę
na terenach wiejskich lub powierzchnia mieszkaniowa na osobę na terenach
miejskich. Formą oceny standardu życia bywa też ocena stopnia zaspokojenia
podstawowych potrzeb w dziedzinie wyżywienia, opieki zdrowotnej, edukacji,
mieszkania itp. w odniesieniu do normatywów ustalanych przez ekspertów
z poszczególnych dziedzin. Gospodarstwo jest uznawane jako ubogie jeśli
jego potrzeby w dziedzinie wyżywienia, ubrania, opieki zdrowotnej i edukacji
nie są zaspokojone na określonym poziomie. Ponieważ jednak trudno jest
sumować różne aspekty podstawowych potrzeb, komplikuje to podział gospo-
darstw na ubogie i nie ubogie. Innym problemem jest subiektywność ocen w
określaniu odpowiedniego poziomu zaspokojenia potrzeb w wymienionych
dziedzinach.10

Chociaż w gruncie rzeczy wszystkie metody wyznaczania linii ubóstwa11

zawierają elementy arbitralności, umownie dzieli się je na tzw. obiektywne,
przy pomocy których wyznacza się granicę ubóstwa bezwzględnego (absolut-
nego), względne – wyznaczające granice ubóstwa względnego (relatywnego)
i subiektywne. Z logicznego punktu widzenia bardziej poprawny byłby podział
na metody obiektywne i subiektywne, u podstaw którego leżą dwie główne
koncepcje pojmowania ubóstwa. Pierwsza, traktująca ubóstwo jako stan nie-
zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych bez względu na to, na jakim
poziomie żyją inni oraz druga − opierająca się na koncepcji naruszenia zasad
sprawiedliwości społecznej poprzez istnienie nadmiernego dystansu między
poziomem życia poszczególnych grup ludności. Podział metod wyznaczania
ubóstwa na wymienione trzy grupy jest bardziej „praktyczny” bowiem bliżej
oddaje istotę samych metod.

Linie ubóstwa bezwzględnego (absolutnego) określane są w oparciu
o ustalenie a następnie wycenę potrzeb niezbędnych (elementarnych). O ile
historycznie pod pojęciem ubóstwa bezwzględnego rozumiano wyłącznie taki
poziom zaspokojenia potrzeb, który warunkował jedynie biologiczne przeżycie,
z czasem podniesiono tę granicę włączając również minimum zaspokojenia
potrzeb społecznych uznawanych za niezbędne w ramach danej społeczności.
Bazuje się w tym przypadku na formułowanych przez ekspertów założeniach
dotyczących poziomu dochodu umożliwiającego uzyskanie minimum standar-
du życiowego w danych warunkach. Chociaż podstawą tej metody jest próba
obiektywizacji potrzeb, to w praktyce nie sposób uniknąć arbitralnych założeń
na temat tego co, komu, gdzie i w jakich proporcjach jest niezbędne. Oceny te
obarczone są też zwykle w jakiejś mierze kulturowymi konwencjami.12 Linia
ubóstwa bezwzględnego zmienia się wraz ze zmianami kosztów utrzymania.13

                                           
10 Na temat pozadochodowych linii ubóstwa pisze: M. Ravallion, Poverty Lines in Theory and

Practice, LSMS Working Papers, The World Bank, 1998.
11 Najbardziej kompleksową w polskiej literaturze przedmiotu charakterystykę metod mierzenia

ubóstwa zawiera praca: T. Panek, J. Podgórski, A Szulc, Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru,
SGH,1999.

12 Jako klasyczny przypadek ilustrujący ten aspekt podawany jest często w literaturze przykład
zawartości jednego z pierwszych koszyków minimum konsumpcji, gdzie będący pionierem
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Linia ubóstwa względnego (relatywnego) wyznaczana jest przeważnie
jako pewien procent mediany lub średniego dochodu w danym kraju.14 Innym
sposobem stosowanym w ramach tego podejścia jest przyjęcie za ubogie
osoby lub rodziny uzyskujące dochód poniżej określonego kwantyla w rozkła-
dzie dochodów. Jako tzw. niski dochód będący rodzajem względnej linii ubó-
stwa przyjmuje się też np. poziom dochodu, przy którym udział wydatków
na żywność, mieszkanie i ubranie przekracza jego określony procent.15 Linia
ubóstwa względnego przesuwa się wraz ze zmianami średniego dochodu
w danym społeczeństwie. Praktyka pokazuje, że w krajach biednych linie
ubóstwa względnego i bezwzględnego są z reguły do siebie zbliżone, nato-
miast w krajach bogatych linie ubóstwa względnego są wyższe od linii ubóstwa
bezwzględnego i ze względu na swój stosunkowo wysoki poziom w gruncie
rzeczy bardziej pokazują poziom nierówności społecznych niż biedy. Przy tej
metodzie wyznaczania linii ubóstwa może mieć miejsce sytuacja, w której
nawet mimo wzrostu dochodów ludzi ubogich, poziom ubóstwa nie tylko nie
zmniejszy się, ale nawet wzrośnie. Linie ubóstwa względnego w poszczegól-
nych krajach różnią się między sobą wskutek różnic w poziomie dochodów.
Dlatego przy porównaniach międzynarodowych trzeba pamiętać, że „ przyjęcie
jako granicy ubóstwa takiego samego procentu średnich dochodów lub wydat-
ków w kraju o przeciętnie wysokim i przeciętnie niskim poziomie dochodu
oznacza możliwość nabycia za kwotę stanowiąca próg ubóstwa zupełnie inne-
go koszyka dóbr i usług”.16

Eurostat (Biuro Statystki krajów Unii Europejskiej) stosuje linie ubóstwa
równe 40%, 50% i 60% przeciętnych wydatków ekwiwalentnych ogółu gospo-
darstw domowych w danym kraju.17 W badaniach komparatywnych problemu
ubóstwa w krajach OECD stosuje się przeważnie linię ubóstwa na poziomie
50% mediany dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych jednostki liczonych
w oparciu o dochody gospodarstwa domowego. Natomiast w odniesieniu
do krajów Unii Europejskiej do celów porównań w ramach tej grupy państw
stosowana jest ostatnio linia ubóstwa w wysokości 60% mediany średnich

                                                                                                                   
w dziedzinie metodologii badania ubóstwa Anglik B. S. Rowntree na liście niezbędnej odzie-
ży kobiecej umieszcza m.in. gorset. B. S. Rowntree, Poverty: A Study of Town Life, Macmil-
lan, London, 1901.

13 Wspomniany wyżej badacz oszacował minimalne tygodniowe wydatki dla rodziny pięciooso-
bowej składajacej się z rodziców i trójki dzieci na poziomie 21 szylingów i ośmiu centów, Ibi-
dem.

14 W praktyce najczęściej jest to 50%.
15 Np. w Kanadzie jest to 70%. A. Atkinson, Comparing Povery Rates Internationally: Lessons

from Recent Studies, „The World Bank Economic Review”, nr 1/1991.
16 A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Sfera ubóstwa w Polsce w 1998 r. Notatka informacyjna, GUS

1999, s. 7.
17 W krajach Unii Europejskiej przyjęto relatywną koncepcję ubóstwa, co wyraża jego następu-

jąca ogólna definicja: „Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki
(materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obni-
ża się poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania”. J. Kordos, A. Ochocki, Problemy
pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” nr 1/1993, s. 3.
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dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych w jednostkach przeliczeniowych.18

Pod pojęciem „dochodu dyspozycyjnego” rozumie się płace, dochody z dzia-
łalności własnej, nieruchomości i transfery dochodowe pomniejszone o podatki
bezpośrednie i opłaty na ubezpieczenia socjalne. Krajowe linie ubóstwa sto-
sowane dla potrzeb wewnętrznej polityki społecznej wyznaczane są na wielu
innych, zmiennych w czasie poziomach (np. w Szwecji w 1995 r. linię ubóstwa
stanowiło 72% średnich dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych).19

Wyznaczane w praktyce linie ubóstwa są z reguły kombinacją podejścia
obiektywnego i subiektywnego, czego przykładem może być sposób wyzna-
czania linii ubóstwa w USA. Jest tam ona liczona w oparciu o koszty utrzyma-
nia, przy czym podstawą obliczeń są wydatki na żywność rodziny określonej
wielkości. W celu oszacowania dochodów odpowiadających granicy ubóstwa,
pieniężną równowartość koszyka żywnościowego mnoży się przez trzy zakła-
dając, że udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem powiniem stano-
wić nie więcej niż 30%.20 Przy określaniu rozmiarów ubóstwa w USA przyjmuje
się dochody przed opodatkowaniem i bez uwzględnienia transferów, co zda-
niem krytyków tego rozwiązania zniekształca obraz sytuacji i powinno być
zmienione na wariant europejski.

Innym sposobem pozyskiwania danych i wyznaczania subiektywnych
linii ubóstwa jest metoda ankietowa. Linie ubóstwa wyznacza się w tym przy-
padku w oparciu o odpowiedzi respondentów na temat ich subiektywnego
poczucia ubóstwa, tj. określenia poziomu dochodów, poniżej którego ich zda-
niem „związanie końca z końcem” nie jest możliwe oraz oceny własnego statu-
su materialnego. Prowadzenie porównań międzynarodowych wyników badań
ubóstwa uzyskanych metodami subiektywnymi, wymaga stosowania identycz-
nych zestawów pytań.21 W tej grupie metod wyznaczania linii ubóstwa najczę-
ściej stosowana jest tzw. metoda ledejska (Leyden Poverty Line LPL).22

                                           
18 Statistics in focus. Population and social conditions, Eurostat, nr 3-8/1999. Wysokość docho-

dów stanowiących relatywną granicę ubóstwa w państwach UE waha się dość znacznie: od
3 790 PPS (jednostek miejscowej waluty przeliczonej na umowne wspólne jednostki waluto-
we o tej samej sile nabywczej) do 11 219 w Luksemburgu. Ibidem.

19 Income Distribution and Poverty, OECD 1998, s. 28.
20 I. Błaszczak-Przybycińska, Metody pomiaru granic ubóstwa, „Wiadomości Statystyczne”,

nr 11, 1990, s. 13.
21 Przykładowe pytania stosowane w metodzie subiektywnej w badaniach ubóstwa prowadzo-

nych w UE to m.in.: „Według twojej opinii jakie powinno być absolutne minimum dochodu
netto dla gospopodarstwa domowego podobnego do twojego, aby można było powiązać ko-
niec z końcem ?,”, „Proszę spróbować wskazać jaka suma byłaby odpowiednia dla każdego
z następujacych przypadków. W naszych (moich) warunkach uważałbym dochód netto
na tydzień/miesiąc/rok w wysokości: a) około.....jako bardzo zły, b) około....jako zły, c) oko-
ło...jako dostateczny, d) około...jako dobry, e)około....jako bardzo dobry.”, „Czy z aktualnym
dochodem netto możesz wiązać koniec z koncem: a) z wielką trudnością, b) z trudnością,
c) z pewną trudnościa, d) raczej łatwo, e) łatwo, f)bardzo łatwo.” J. Kordos, A. Ochocki, Pro-
blemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” nr 1, 1993,
s. 5.

22 J. Pogórski charakteryzuje istotę metody lejdejskiej następująco: „W metodzie tej ważną rolę
spełnia tzw. funkcja dobrobytu, przedstawiająca zależność osiąganej przez gospodarstwa
domowe satysfakcji z konsumpcji (dobrobytu, użyteczności) od dochodu gospodarstwa do-
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Ponieważ wyniki badań ankietowych często bardziej pokazują percepcję
poziomu życia w oczach społeczeństwa aniżeli rzeczywisty poziom ubóstwa,
w związku z tym spotyka się pogląd o ich ograniczonej przydatności
w badaniach ekonomicznych. Wydaje się jednak, że społeczna ocena sytuacji
materialnej jest równie ważna z punktu widzenia polityki społeczno-
gospodarczej i dlatego metody te powinny być stosowane jako komplementar-
ne w stosunku do pozostałych. Różnice ocen przy zastosowaniu różnych
metod bywają dość znaczne. Na przykład w Rosji w 1993 r. stopa ubóstwa
przy przyjęciu za granicę ubóstwa koszyka minimalnej konsumpcji ustalonego
przez ekspertów szacowana była na ok. 32%, zaś według subiektywnych
badań ubóstwa przeprowadzonych w tym samym czasie metodą lejdejską
wskaźnik ten wynosił 90%.23

Subiektywność ocen wynika z wielu przyczyn, m.in. z faktu, że różne
osoby mają różne potrzeby a także są w stanie różnie zagospodarować ten
sam dochód oraz z wielości punktów odniesienia przyjmowanych przez róż-
nych ludzi i grupy społeczne i ich zmienności w czasie.24 Znaczącą rolę
w ocenie odbioru poziomu życia odgrywa też zapewne wszechobecna
we współczesnej gospodarce rynkowej, agresywna reklama. Komercyjna
reklama nasila w ludziach wrażenie niedostatku wynikające z poczucia nieza-
spokojonych aspiracji. Intensywność z jaką wyrażane jest niezadowolenie ze
swojego położenia materialnego jest też w pewnej mierze uwarunkowana
kulturowo.25 Jednak jak pisze A.Szwarc: „relatywizm ma tu jednak swoje grani-
ce: skrajna nędza nie będzie postrzegana jako dostatek, a bogactwo nie zo-
stanie uznane za stan ubóstwa.26

Z reguły w każdym kraju wyznacza się co najmniej dwie linie ubóstwa:
• wyższą – określającą granicę biedy (niedostatku), tj. poziomu umożliwia-

jącego przeżycie na bardzo niskim poziomie, ale nie wykluczającym z nor-
malnego funkcjonowania w społeczeństwie (overall poverty),

                                                                                                                   
mowego. Parametry tej funkcji szacowane są na podstawie odpowiedzi gospodarstw domo-
wych na tzw. pytanie oceny dochodu. Pewna niska wartość dochodowej funkcji dobrobytu
ustalana arbitralnie służy za kryterium ubóstwa. Dochód, przy którym funkcja dobrobytu
osiąga tę krytyczną wartość jest linią ubóstwa.” J. Podgórski, Subiektywne linie ubóstwa,
[w:] Polska bieda II. Kryteria. Oceny. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997, s. 112. Na
temat zalet wyznaczania granicy ubóstwa metodą lejdejskiej w warunkach krajów UE piszą:
J. Kordos, A. Ochocki, Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG, op. cit.

23 Poverty in Russia. An Assesment, The World Bank 1995, s. 15.
24 Problem subiektywności ocen sytuacji materialnej rodzin w Polsce badała m.in. L. Beskid.

Wyniki badań potwierdzają, że.: „subiektywna ocena napięcia budżetu domowego nie jest
wyrazem jedynie sytuacji obiektywnej określanej przez poziom dochodu na osobę, ale w du-
żym stopniu jest wynikiem realizowanego przez rodzinę modelu spożycia czy szerzej – spo-
sobu życia.” L. Beskid, Niedostatek w opiniach społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne”, nr 9/1988.

25 W społeczeństwach hołdujących kultowi sukcesu jednostki, narzekanie jest postawą spo-
łecznie nieaprobowaną. Wśród Amerykanów króluje dewiza: “I’m fine, everything is great”,
bez względu na rzeczywistą sytuację.

26 A. Szwarc, Nędza i niedostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, Instytut
Historii i Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1993.
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• oraz niższą – granicę nędzy (skrajnego ubóstwa), poniżej której występuje
zagrożenie biologicznej egzystencji człowieka (extreme poverty).

Rozróżnienie to jest istotne ze względu na ustalanie priorytetów pomocy.
Praktyka dowodzi, że różne są ludzkie postawy wobec biedy i wobec nędzy:
o ile bieda prowadzi albo do ograniczenia aspiracji w zakresie zaspokajania
potrzeb albo do działań zwiększających dochody, o tyle nędza, która spycha
do pozycji „underclass”, pozbawia na ogół chęci pozytywnego działania. Nędza
nasila natomiast działania kryminogenne i zjawiska patologiczne. Jak pisze
J. Topolski: „Bieda jest takim stanem, w którym zaspakajane są w taki czy inny
sposób potrzeby umożliwiające przynajmniej reprodukcję siły życiowej nie-
zbędnej dla określonego wydatkowania energii w życiu codziennym i pracy,
lecz nie są w mniejszym lub większym stopniu zaspakajane potrzeby społecz-
ne umożliwiające danej jednostce czy grupie życie zgodne z przypisywanym jej
społecznie modelem konsumpcji”, zaś „Nędza to taki stan bytowania ludzi,
w którym nie zostają zaspokojone ich podstawowe potrzeby w zakresie wyży-
wienia, odzieży, mieszkania, w szczególności zaś wyżywienia, co niesie za
sobą wegetację i wyniszczenie organizmu, podatność na choroby, zwiększoną
umieralność”.27 Tak więc o ile bieda jest w jakiejś mierze relatywna i może
mieć do pewnego stopnia działanie pozytywnie stymulujące, nędza jest zjawi-
skiem jednoznacznie negatywnym. Z tego względu zapobieganie szerzeniu się
nędzy w społeczeństwie powinno być priorytetem w polityce społeczno-
gospodarczej każdego współczesnego państwa.

W krajach socjalistycznych jako granicę dochodów, poniżej której zaczy-
nała się tzw. „sfera niedostatku” przyjmowano minimum socjalne, czyli dochód
pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb na normatywnie wyzna-
czonym minimalnym poziomie.28 Jednak jako stosunkowo wysokie, minimum
socjalne nie stanowiło nigdy kryterium uprawniającego do uzyskiwania świad-
czeń społecznych. Traktowane było ono raczej jako pewien poziom ostrze-
gawczy: zejście poniżej tego standardu grozi popadnięciem w ubóstwo. Obec-
nie bywa ono nadal wykorzystywane w analizach poziomu życia społeczeństw
byłych krajów socjalistycznych jako swego rodzaju wyższa linia ubóstwa. Wo-
bec powszechnego braku oficjalnych linii ubóstwa w większości byłych krajów
socjalistycznych w analizach problemu ubóstwa przeprowadzanych w tych
krajach przez Bank Światowy dominuje praktyka przyjmowania jako niższej linii
ubóstwa minimalnej emerytury, 50% średnich dochodów jako wyższej linii
ubóstwa i 75% średnich dochodów do określania rozmiarów „płytkiego” ubó-
stwa.

                                           
27 J. Topolski, Nędza, ubóstwo, dostatek jako kategorie teoretyczne w badaniu historycznym,

Instystut Historii i Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1992, s. 12.
28 Sposób liczenia minimum socjalnego w Polsce opisuje m.in. B. Sajkiewicz, Minimum socjal-

ne według skorygowanego koszyka towarów i usług, „Polityka Społeczna” nr 9, 1996
Jak stwierdza T. Szumlicz minimum to „de facto opiera się na splocie przesłanek
o charakterze socjalnym, moralnym i politycznym”. T. Szumlicz, Modele polityki społecznej,
SGH, Warszawa 1994, s. 64.
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Konsekwencją istnienia różnych metod wyznaczania linii ubóstwa i róż-
nych poziomów rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów jest
wielość linii ubóstwa, co utrudnia prowadzenie porównań międzynarodowych.
Z tego względu od 1990 r. (tj. od czasu opublikowania przez Bank Światowy
pierwszego raportu poświęconego światowemu ubóstwu, w którym zapropo-
nowano to rozwiązanie), do celów porównań międzynarodowych w odniesieniu
do krajów rozwijających się stosuje się najczęściej jako granicę skrajnego
ubóstwa dochód poniżej 1 dolara dziennie na osobę, obliczany nie w oparciu
o kursy walutowe, lecz poprzez porównywalne poziomy siły nabywczej (pur-
chasing power parity – PPP). Jako wyższą linię ubóstwa przyjęto dochód
poniżej 2 dolary dziennie na osobę. W przypadku krajów ubogich podniesienie
granicy dochodów o jednego dolara zwielokrotnia zwykle rozmiary ubóstwa.

Dolar liczony według PPP charakteryzuje się tym, że posiada taką samą
siłę nabywczą w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych we wszystkich bada-
nych krajach. W celu wyliczenia, ile jednostek waluty lokalnej w każdym
z badanych krajów odpowiada konsumpcji o wartości jednego dolara USA
w przeliczeniu na ceny międzynarodowe, trzeba znaleźć specyficzny kurs
wymienny (kurs wymienny PPP) w każdym z krajów. Następnie uzyskany
dla każdego kraju kurs wymienny PPP należy pomnożyć przez ustalony po-
ziom linii ubóstwa wyrażony w tej samej walucie we wszystkich badanych
krajach. Przykładowo, jeśli jest to cztery dolary USA dziennie na osobę (grani-
ca ubóstwa stosowana dla obszaru byłych krajów socjalistycznych) należy
pomnożyć uzyskany PPP kurs wymienny przez 120 USD w celu osiągnięcia
miesięcznej linii ubóstwa (120 USD PPP) wyrażonej w walucie lokalnej.
Tak obliczana linia ubóstwa posiadająca taką samą siłę nabywczą
w odniesieniu do dóbr i usług nabywanych w różnych krajach, oznacza potrze-
bę wydatkowania w poszczególnych krajach różnej liczby dolarów USA. Ogól-
nie można powiedzieć, że im niższy jest poziom cen w danym kraju
w porównaniu z poziomem cen światowych, tym mniej dolarów USA jest po-
trzebne ażeby kupić taki sam koszyk dóbr i usług. Przykładowo w 1993 r.,
dla utrzymania konsumpcji na poziomie 120 USD PPP w Polsce potrzeba było
51 USD miesięcznie, na Węgrzech – 57 USD, w Bułgarii – 30 USD oraz
21 USD na Ukrainie. Dla uzyskania poziomu konsumpcji na takim samym
poziomie W Szwajcarii potrzeba było 165 USD, w Finlandii – 125 USD,
w Turcji − 59 USD miesięcznie.29 Choć i w tym przypadku metodologia budzi
szereg zastrzeżeń i uważa się, iż wymaga ona dalszego doskonalenia w celu
uzyskania lepszej porównywalności, jednak jest ona coraz powszechniej sto-
sowana. W porównaniach międzynarodowych przeliczenia dochodów po-
szczególnych krajów według kursu PPP zmniejszają rozpiętości dochodowe
między krajami bogatymi i biednymi w porównaniu z obliczeniami dokonywa-
nymi w oparciu o kursy walutowe.30

                                           
29 B. Milanowic, Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market

Economy, The World Bank, 1998, s. 65.
30 Bank Światowy publikuje co roku ranking krajów według poziomu dochodu narodowego

per capita liczonego zarówno metodą kursową, jak i PPP. W 1997 r. PKB per capita
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Tablica 2 przedstawia strukturę dochodów gospodarstw domowych
w b. krajach socjalistycznych liczonych według oficjalnych kursów wymiany
i kursu siły nabywczej PPP przy przyjęciu trzech progów ubóstwa: 50 USD,
75 USD i 100 USD na miesiąc na osobę. Zestawienie to pokazuje,
że w przypadku tej grupy krajów ubóstwo mierzone wskaźnikiem PPP przyj-
muje wartości niższe aniżeli mierzone dolarem według kursu walut. Tym sa-
mym przyjęcie kursu siły nabywczej powoduje w wielu przypadkach znaczne
statystyczne zmniejszenie rozmiarów ubóstwa w porównaniu z tradycyjnym
przeliczeniem według oficjalnych kursów walutowych.

Tab. 2. Rozmiary ubóstwa w b. krajach socjalistycznych wg dochodów
per capita w dolarach obliczanych wg kursów walut i wg siły
nabywczej (PPP)

Procent gospodarstw o dochodach na miesiąc mniejszych niż:

50 USD 75 USD 100 USDKraj

PPP kurs w. PPP kurs w. PPP kurs w.
Armenia 0 40 10 60 40 80
Azerbej-
dżan

10 80 20 90 50 100

Białoruś 0 10 0 10 10 80
Bułgaria 0 40 10 70 10 70
Czechy 0 0 0 0 0 10
Estonia 10 10 10 30 20 40
Gruzja 10 80 20 90 40 100
Węgry 0 0 0 0 0 10
Kazach-
stan

0 40 20 60 30 90

Kirgizja 50 100 70 100 80 100
Łotwa 0 0 0 20 20 40
Litwa 0 20 10 40 10 60
Mołdowa 0 50 20 80 40 90
Polska 0 0 0 0 0 30
Rumunia 0 10 0 50 10 70
Rosja 10 30 20 50 30 70
Słowacja 0 0 0 10 10 30
Słowenia 0 0 0 0 0 0
Tadżyki-
stan

90 100 100 100 100 100

Turkmeni-
stan

0 70 10 90 20 90

Ukraina 0 30 30 50 50 90
Uzbekistan 10 60 30 90 50 100
Źródło: Poverty in Transition?, UNDP 1998, s. 13.

                                                                                                                   
w Polsce według metody kursowej oszacowano na 3590 USD co dawało nam 83 miejsce,
natomiast PKB w wysokości 6150 USD wyliczone według metody PPP, plasowało nas na
85 miejscu. World Bank Atlas 1999, s. 14.
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W badaniach regionalnych przyjmowane są również granice ubóstwa
odpowiadające przeciętnemu poziomowi rozwoju i warunkom życia w danym
regionie. I tak np. w krajach Ameryki Łacińskiej przyjmuje się często za granicę
ubóstwa dochód na osobę poniżej 2 USD dziennie, a w krajach Europy Środ-
kowej i Azji Centralnej – czyli regionie skupiającym byłe kraje socjalistyczne –
poniżej 4 USD, w USA w 1996 r. oficjalna linia ubóstwa określona została na
poziomie ok. 10 USD na osobę dziennie. W Chinach oficjalną linię ubóstwa
określono na poziomie poniżej 60 centów dziennie. W Ghanie dochód powyżej
30 centów dziennie stanowi granicę wyższej linii ubóstwa, a 15 centów – niż-
szej.

Ponieważ ocena rozmiarów ubóstwa w bardzo dużym stopniu zależy
od przyjętej linii ubóstwa, oficjalne przyjęcie konkretnego jej poziomu jest
ważną decyzją polityczną o istotnych dla każdego kraju skutkach ekonomicz-
nych i propagandowych. Najbardziej spektakularny jest tu przykład Chin.
W zależności od tego, czy liczbę ubogich w tym kraju szacuje się wg standardu
międzynarodowego dla krajów rozwijających się, tj. dochodów poniżej 1 dolara
dziennie, czy wewnętrznego chińskiego obliczonego na poziomie 60 centów
– w roku 1994 liczba ubogich wahała się od 350 mln do 100 mln ludzi. 40
centów różnicy w poziomie linii ubóstwa oznacza różnicę około 200 mln ludzi
potencjalnie uprawnionych lub nie do korzystania z pomocy państwa. Stopa
ubóstwa w Chinach w zależności od przyjętej granicy ubóstwa szacowana była
w 1994 r. odpowiednio albo na 26,9% albo 6,9%, co w zależności
od przyjętego sposobu liczenia zasadniczo zmienia międzynarodowy ranking
tego kraju w dziedzinie ubóstwa.31 Z kolei w ramach opracowanego przez
Bank Światowy raportu na temat ubóstwa w Armenii, gdzie w latach 1992-94
nastąpił 60% spadek produkcji i płac realnych, okazało się, że przyjęcie wcze-
śniej stosowanej granicy ubóstwa poprzez określenie dochodu niezbędnego
dla zaspokojenia minimum potrzeb powodowało, że wszystkie gospodarstwa
domowe należałoby zaliczyć do ubogich. Zastosowano więc relatywną linię
ubóstwa na poziomie 15% mediany średnich dochodów jako dolną linię ubó-
stwa i 40% mediany jako górną granicę ubóstwa. W rezultacie w raporcie
stopę ubóstwa w Armenii oszacowano na 28%.32 Na Węgrzech przyjęcie jako
linii ubóstwa minimalnej emerytury (co jest często stosowaną praktyką w od-
niesieniu do krajów postsocjalistycznych), dawało wynik 2% w 1989 r. i 8%
w 1993 r., zaś podniesienie progu do wysokości 1,5 minimalnej emerytury,
zwiększało stopę ubóstwa do 4,8% w 1989 r. i aż do 30% w 1993 r.33 W Polsce
przyjęcie 50% i 60% dochodów ekwiwalentnych w 1994 r. dawało wynik odpo-
wiednio 14% lub 28% ubogich, a więc powodowało prawie podwojenie wskaź-
nika. Przykłady te pokazują, że nawet nieduże przesunięcia linii ubóstwa mogą
                                           
31 Poverty Reduction and the World Bank, Progress nad Challenges in the 1990’s, The World

Bank 1997, s. 4.
32 W przekroju na miasto i wieś tak liczona stopa ubóstwa wyniosła 31% w miastach, z czego

20% było bardzo biednych, i 25% na wsi, z czego 12% – bardzo biednych. Armenia. Con-
fronting Poverty Issues, The World Bank 1996, s. 6; Poverty in Transition?, UNDP 1998,
s. 12.

33 Hungary, Poverty and Social Transfers, The World Bank, 1996, s. 2.
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w sposób zasadniczy zmieniać ocenę rozmiarów niezbędnej pomocy ubogim
w danym kraju, a wiec np. może oznaczać to albo zupełnie inny poziom trans-
ferów, albo przesunięcie do grupy krajów o innych zasadach udzielania poży-
czek w ramach organizacji międzynarodowych.

Dane na temat liczby ubogich w danym kraju oraz stopa ubóstwa czyli
procent populacji ubogich w ogólnej liczbie ludności, pozwalają na dokonanie
wstępnej oceny rozmiarów ubóstwa w danym kraju. Wskaźniki te jednak
nie mówią nic o wewnętrznym zróżnicowaniu tej populacji. Analizy ubóstwa
zawierają więc zwykle socjo-demograficzno-ekonomiczną charakterystykę
tej grupy i jej rozmieszczenie regionalne. Uchwycenie zależności pomiędzy
ubóstwem a wiekiem, płcią, poziomem i rodzajem wykształcenia, charakterem
wykonywanej pracy i miejscem zamieszkania ubogich jest warunkiem skutecz-
ności działań interwencyjnych. Ubodzy w każdym kraju stanowią grupę hetero-
geniczną i w zależności od tego czy są to np. bezrobotni, emeryci czy osoby
pracujące, na ogół innego rodzaju działania są konieczne w stosunku do każ-
dej z tych kategorii. W krajach wielonarodowościowych występuje też często
korelacja między ubóstwem a konkretną narodowością. Przykładowo w Sta-
nach Zjednoczonych ubóstwo jest znacznie bardziej rozpowszechnione i dłu-
gotrwałe wśród czarnych obywateli niż wśród białych. W wielu krajach zdomi-
nowanych w procesie historycznym przez białą ludność napływową, ludność
tubylcza zamieszkująca obecnie odległe, trudne do życia tereny, żyje często
w warunkach głębokiego ubóstwa.

Wskaźnikiem obrazującym tzw. głębokość ubóstwa jest wskaźnik luki
dochodowej określający procentową różnicę pomiędzy średnimi dochodami
ubogich a linią ubóstwa. Suma różnic pomiędzy dochodami ubogich a linią
ubóstwa w danym kraju pozwala obliczyć tzw. deficyt ubóstwa czyli sumę
pieniędzy potrzebną teoretycznie do likwidacji problemu ubóstwa, tj. do tego
aby dochody ubogich osiągnęły poziom linii ubóstwa. Przy czym zakłada się
zwykle, że ponieważ środki przeznaczane na pomoc ubogim trafiają do nich
tylko w pewnej części, kwotę tę należy powiększyć co najmniej o 30%.

Luka dochodowa nie odzwierciedla wewnętrznego zróżnicowania docho-
dów w grupie ubogich. Głębokość enklaw ubóstwa skrajnego pokazuje
różnica pomiędzy linią ubóstwa a dochodami najbiedniejszych.

W badaniach ubóstwa ważne jest też określenie czasu jego trwania.
Ubóstwo krótkoterminowe, związane zwykle z wahaniami koniunktury gospo-
darczej, jest mniej groźne niż ubóstwo długoterminowe, za które na ogół
uważa się ubóstwo dochodowe trwające rok lub dłużej. Ubóstwo długotermi-
nowe stanowi znacznie trudniejszy do zwalczenia typ ubóstwa, rodzący wiele
niekorzystnych społecznych i ekonomicznych skutków. Tworzy się swego
rodzaju spirala ciągnącą w dół, bowiem w miarę upływu czasu przeciwdziała-
nie tym skutkom wymaga coraz większych wysiłków i środków. Zwłaszcza,
gdy problem ubóstwa staje się w dużych grupach i rejonach kraju problemem
dziedzicznym. Dlatego bardzo cenne dla polityki społecznej są dynamiczne
badania ubóstwa pozwalające śledzić fluktuacje tej grupy (tj. napływ nowych
osób, odejścia z tej grupy i czas pozostawania w niej oraz czynniki, z jakimi



Małgorzata Sulmicka: Zarys metodologii badań ubóstwa 333

poszczególne sytuacje są związane), choć wymagają one rozbudowanych
i kosztownych badań statystycznych.

2. Źródła i jakość danych na temat ubóstwa

Kwestia danych statystycznych jest jednym z podstawowych problemów
w badaniach ubóstwa.34 Dane te pochodzą z różnych źródeł, m.in. ze spisów
ludności, z różnych badań odcinkowych, ale przede wszystkim z mniej lub
bardziej systematyczne prowadzonych, zróżnicowanych pod względem zakre-
su, badań budżetów gospodarstw domowych. Wadą tych ostatnich jest m.in.
to, iż na ogół nie obejmują one zmarginalizowanych warstw społecznych,
takich jak bezdomni, przebywający w domach opieki społecznej, zakładach
karnych czy rodziny patologiczne, w przypadku których poziom deprywacji jest
najgłębszy. Poza tym są to badania reprezentatywne, a więc zawsze obarczo-
ne prawdopodobieństwem większego błędu niż dane pochodzące ze spisów.
Różnorodność źródeł, sposobów gromadzenia danych i metod ich przetwarza-
nia powoduje znaczne rozbieżności w ocenach rozmiarów ubóstwa prezento-
wanych w różnych publikacjach.

W latach 1960. i 1970. dane na ten temat w krajach biednych opierały się
głównie o szacunki, a różnorodność przyjmowanych założeń metodologicznych
utrudniała badania porównawcze. Stopniowo coraz większa liczba krajów
prowadzi systematyczne badania budżetów gospodarstw domowych pozwala-
jące nie tylko określić liczbę ubogich w danym kraju, ale też ocenić na ile
uczestniczą oni w korzyściach płynących ze wzrostu, jak wygląda dostęp do
podstawowych usług socjalnych.35

W większości byłych krajów socjalistycznych prowadzono systematyczne
badania budżetów gospodarstw domowych i chociaż nie analizowano ich pod
kątem problemu ubóstwa, istniejąca baza statystyczna umożliwiła – zwłaszcza
w przypadku krajów europejskich – szybkie podjęcie badań tego problemu
w zakresie zbliżonym do badań prowadzonych w krajach OECD. W ramach
Unii Europejskiej koordynację badań nad ubóstwem w ramach tej organizacji
prowadzi Eurostat.36

                                           
34 Pionierami badań statystycznych w dziedzinie ubóstwa byli Anglicy: Charles Boooth (Life and

Labour of the People of London, London MacMillan, 1891) i Benjamin S. Rowntree (Poverty:
A Sudy of Town Life, Longmans 1901).

35 W latach 1990-95 liczba krajów z grupy o niskich i średnich dochodach prowadzących
badania budżetów gospodarstw domowych wzrosła z 31 do 71.

36 Omówienie teoretycznych i metodologicznych problemów badania ubóstwa oraz koordynacji
prac w tym zakresie w krajach wysoko rozwiniętych zawiera art. J. Kordosa i A. Ochockiego,
Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i Polsce, „Wiadomości Statystyczne” nr 1, 1993
oraz opracowanie J. Kordosa, Zarys prac badawczych nad ubóstwem w Unii Europejskiej,
[w:] S. Golinowska (red.), op. cit.
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3.  Raporty Banku Światowego na temat ubóstwa

Postęp w dziedzinie statystyki i metodologii badania ubóstwa dokonał się
w znacznym stopniu dzięki zainteresowaniu się tym problemem przez Bank
Światowy i funduszom wyasygnowanym przez tę organizację. Począwszy
od roku 1989 Bank Światowy rozpoczął sporządzanie periodycznych raportów
poświęconych sytuacji w dziedzinie ubóstwa w poszczególnych krajach rozwi-
jających się (do których zaliczone zostały także wszystkie kraje znajdujące się
w procesie transformacji ustrojowej). Raporty te zawierają analizy problemu
ubóstwa w danym kraju opisujące stan, tendencje zmian, działania podejmo-
wane na rzecz zmniejszania ubóstwa oraz zalecenia w tej dziedzinie. W latach
1989 – 2000 powstało 116 takich raportów, które objęły swoim zasięgiem
ponad 90% światowej populacji skrajnie ubogich.37. Koszty opracowania kra-
jowych raportów na temat ubóstwa są znaczne, wahają się głównie w zależno-
ści od wielkości kraju, średni koszt wynosi ok. 220 tys. USD.38 Celem opraco-
wywania raportów jest zapewnienie sobie przez Bank dobrych podstaw mery-
torycznych do dialogu z poszczególnymi krajami w trakcie opracowywania
krajowych programów pomocy tzw. CAS (country assistance strategies), któ-
re zawierają zawsze wyodrębnioną część poświęconą ubóstwu. Bank postawił
sobie bowiem za cel redukcję światowego ubóstwa o połowę do roku 2025.
Równocześnie tworzona dzięki raportom baza danych na temat ubóstwa w
poszczególnych krajach stanowi wartościowy materiał, wykorzystywany
w programach pomocy przez wiele instytucji krajowych i międzynarodowych.
Sporządzane przy współudziale lokalnych pracowników raporty Banku Świa-
towego były źródłem upowszechnienia wiedzy na temat metodologii badania
ubóstwa i zapoczątkowały w wielu krajach rozwijających się systematyczne
prace nad takimi raportami na potrzeby krajowe.

Poważnym problemem w krajach ubogich jest słabość tamtejszych in-
stytucji statystycznych i wynikające z tego trudności w zgromadzeniu odpo-
wiednich wiarygodnych danych. Generalnie im biedniejszy jest kraj, tym mniej
posiada danych na temat żyjącej w nim populacji ubogich. Dzięki sporządza-
nym przez Bank raportom na temat ubóstwa, sytuacja w tej dziedzinie w wielu
krajach uległa znacznej poprawie. Trzeba jednak pamiętać, że tworzenie baz
danych także kosztuje. Często są to koszty wysokie, należy więc w każdym
wypadku ustalać priorytety i wyważać potencjalne przyszłe korzyści w zesta-
wieniu ze związanymi z tym kosztami. Jak stwierdza K.W. Frieske, choć

                                           
37 Praca nad tymi raportami bywa czasami politycznie trudna, a dążenie do zachowania wyso-

kiego standardu i rzetelności tych opracowań powoduje, że jest to zarazem działalność
kosztowna. Część rządów w państwach ubogich (zwłaszcza w Afryce Sub Saharyjskiej) nie
jest zainteresowana współpracą na rzecz pomocy ubogim w swoich krajach lub ze względów
prestiżowych (niektóre b. republiki ZSRR) twierdzą, że problem ten u nich nie istnieje. Pra-
cownicy Banku muszą w takich sytuacjach dokonywać zabiegów dyplomatycznych,
aby zmienić nastawienie tych rządów i włączyć je do współpracy

38 Najdroższy okazał się jak dotąd raport na temat ubóstwa w Zambii – 743 tys USD, najtańszy
– dla Seszeli: 21tys USD. Koszt raportu dla Polski wyniósł 228 tys. dolarów. Poverty Asses-
ment. A Progress Review, The World Bank 1996, s. 45.
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„nie sposób kwestionować znaczenia wysiłku wkładanego w pomiar ubóstwa,
ale wysiłek ten nie powinien zastępować refleksji nad tym, co w istocie rzeczy
stanowi przedmiot pomiaru”39 O tym, że autorzy raportów mają tego świado-
mość świadczy fakt, iż w ostatnich raportach wprowadzono m.in. wnioski pły-
nące z bezpośrednich wywiadów prowadzonych w gospodarstwach domowych
i na szczeblu lokalnych społeczności w celu lepszego zrozumienia percepcji
problemu ubóstwa przez samych ubogich. Zwiększenie współuczestnictwa
ubogich przy opracowywaniu raportów (participatory approach) stanowi kieru-
nek, który zamierza się rozwijać w przyszłości.

Bibliografia:

1. Armenia. Confronting Poverty Issues, The World Bank 1996; Poverty
in Transition?, UNDP 1998.

2. Atkinson A., Comparing Povery Rates Internationally: Lessons from Recent
Studies, „The World Bank Economic Review”, nr 1/1991.

3. Belarus, An Assesment of Poverty and Prospects for Improved Living
Standards, The World, Bank, 1996.

4. Beskid L., Niedostatek w opiniach społecznych, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne”, nr 9/1988.

5. Błaszczak-Przybycińska I., Metody pomiaru granic ubóstwa, „Wiadomości
Statystyczne”, nr 11/1990, s. 13.

6. Federman M., What does it mean to be poor in America, „Monthly Labor
Review”, May 1996, s. 13

7. Golinowska S. (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie,
IPISS, Warszawa 1966.

8. Golinowska S., Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, [w:] Polska
bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.

9. Hungary, Poverty and Social Transfers, The World Bank, 1996.
10. Income Distribution and Poverty, OECD 1998.
11. Kordos J. i Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i Pol-

sce, „Wiadomości Statystyczne” nr 1/1993.
12. Milanowic B., Income, Inequality, and Poverty during the Transition from

Planned to Market Economy, The World Bank, 1998.
13. Panek T., Podgórski J., Szulc A, Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru,

SGH,1999.
14. Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa, [w:] Polska bieda II. Kryteria.

Oceny. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
15. Poverty Assesment. A Progress Review, The World Bank 1996.
16. Poverty in Russia. An Assesment, The World Bank 1995.
17. Poverty Reduction and the World Bank, Progress nad Challenges

in the 1990’s, The World Bank 1997.
                                           
39 S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPISS, Warsza-

wa 1966, s. 213.



„Polityka Gospodarcza” nr 5-6 (2001-2002), s. 319-336336

18. Poverty Reduction Handbook, The World Bank 1993.
19. Ravallion M., Poverty Lines in Theory and Practice, LSMS Working Papers,

The World Bank, 1998.
20. Rowntree B. S., Poverty: A Study of Town Life, Macmillan, London, 1901.
21. Rutkowski J., W kwestii kryterium ubóstwa, „Praca i Zabezpieczenie Spo-

łeczne”, nr 9/1988.
22. Sleznick D. T., Poverty in the Postwar United States, „Journal of Political

Economy”, Feb. 1993, ss. 1-38.
23. Statistics in focus. Population and social conditions, Eurostat, nr 3-8/1999.
24. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Sfera ubóstwa w Polsce w 1998 r. Notatka

informacyjna, GUS 1999, s. 7.
25. Szumlicz T., Modele polityki społecznej, SGH, Warszawa 1994.
26. Szwarc A., Nędza i niedostatek na ziemiach polskich od średniowiecza

po wiek XX, Instytut Historii i Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1993.
27. The Encyclopedia Americana, International Edition, Grolier Inc., 1992.
28. Topolski J., Nędza, ubóstwo, dostatek jako kategorie teoretyczne w bada-

niu historycznym, Instystut Historii i Kultury Materialnej PAN, Warsza-
wa 1992



Jerzy Tarajkowski

ZALEŻNOŚĆ MIEDZY WAHANIAMI KONIUNKTURY
A SPRZEDAŻĄ MIESZKAŃ

1. Relacje koniunktura – sprzedaż

Przedmiotem niniejszego opracowania* jest zestawienie wahań ko-
niunkturalnych, określonych przez wskaźniki, takie jak: wskaźnik dynamiki
PKB, wskaźnik dynamiki cen towarów i usług, wskaźnik dynamiki produkcji
przemysłowej, wskaźnik dynamiki produkcji budowlano-montażowej oraz
wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury mierzonego produkcją budowlano-
montażową i działalnością produkcyjną ze wskaźnikiem dynamiki mieszkań
oddanych do użytku.

Przyglądając się dynamice liczby mieszkań oddanych do użytku w latach
1997-1999 zauważyć można, iż początek każdego roku był zawsze okresem
przełomowym. Początek 1997 r. to wyraźny wzrost w liczbie oddawanych
do użytku mieszkań. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 1997 r. wskaźnik
uległ podwojeniu osiągając w kwietniu maksymalną wartość. Do końca roku
występowała tendencja spadkowa, z wybiciem się we wrześniu. Początek
1998 r. charakteryzował się gwałtownym skokiem w liczbie oddanych
do użytku mieszkań, niestety miesiące późniejsze to już tylko wahania
o mniejszej skali z tendencją do spadku, który przyjął największą wartość
w styczniu 1999 r. W ciągu roku liczba mieszkań ustabilizowała się na mniej
więcej równym poziomie 4800-4900 tys. ze słabą tendencją do wzrostu. Wy-
raźny skok w liczbie oddanych do użytku mieszkań wystąpił w styczniu 2000 r.
i należy mieć nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany.

Analizując zestawienie dynamiki PKB i wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ze wskaźnikiem dynamiki mieszkań oddanych do użytku
zauważyć można wyraźne fluktuacje w liczbie oddawanych mieszkań do użyt-
ku w porównaniu ze wskaźnikiem PKB i wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych, które w omawianym okresie kształtowały się na dość wyrów-
nanym poziomie, osiągając najniższą wartość w I kwartale 1999 r. (101,4).
Przełom stycznia i lutego 1999 r. to też okres, w którym oddano w badanym
okresie najmniej mieszkań do użytku (4911 tys.) najwięcej mieszkań oddano
do użytku w styczniu 1998 r. (7389 tys.), a wskaźnik PKB wynosił wtedy 106,5
(123123,2 tys.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w badanym
okresie charakteryzował się stabilnością podobną do dynamiki PKB.

Po dodaniu do analiz wskaźnika produkcji przemysłowej można zauwa-

                                           
* Opracowano na podstawie danych z Roczników statystycznych GUS.
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żyć pewne zbieżności w linii trendu produkcji przemysłowej i mieszkań odda-
nych do użytku. Wyraźny wzrost w liczbie mieszkań oddanych w pierwszych
miesiącach 1997 r. częściowo pokrywał się ze wzrostem produkcji przemysło-
wej (spowolnienie wzrostu w lutym – marcu w produkcji przemysłowej odbił się
już spadkiem). Druga połowa 1997 r. to też spadek w liczbie mieszkań odda-
nych do użytku, z jednym istotnym wzrostem w październiku i następnym
największym w analizowanym okresie w styczniu 1998 r. Od początku 1998 r,
malał wskaźnik produkcji przemysłowej, widoczny był też spadek w liczbie
mieszkań oddanych do użytku. Styczeń 1999 r. to miesiąc, w którym produkcja
przemysłowa i liczba mieszkań osiągnęły najniższe wartości. Dalej widoczny
był minimalny wzrost w obu analizowanych współczynnikach.

Analizą objęte są tutaj dwa lata – 1998-1999. Widać wyraźne, że trend
w produkcji budowlano-montażowej w 1998 r. miał tendencję spadkową i
wzrostową w 1999 r. i tym samym pokrywał się z trendem w mieszkalnictwie.
W obserwowanych zbieżnościach wyjątkiem jest styczeń 1999 r., kiedy to
spadkowi liczby mieszkań towarzyszył wzrost produkcji budowlano-
montażowej. Poza tym pokrywały się tendencje wzrostowe i spadkowe w
produkcji budowlano-montażowej i liczbie mieszkań oddanych do użytku.

Wybrane wskaźniki prognostyczne koniunktury są obliczane na podsta-
wie prowadzonych co miesiąc badań opinii dyrektorów przedsiębiorstw metodą
testów koniunktury, które są zharmonizowane z podobnymi badaniami w kra-
jach OECD. Horyzont czasowy pytań obejmuje 3 miesiące, z wyjątkiem pytań
o produkcję sprzedaną i ceny – w działalności produkcyjnej oraz aktywność
gospodarczą w produkcji budowlano-montażowej (1 miesiąc). Wskaźniki są
obliczane w formie sald powstających jako różnica między procentem odpo-
wiedzi pozytywnych i negatywnych. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury
jest średnią arytmetyczną z ważonych sald (różnica między procentem odpo-
wiedzi pozytywnych i negatywnych) odnoszących się do pytań o aktualną oraz
przewidywaną ogólną sytuacje ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wzrostowi
liczby mieszkań oddanych do użytku na początku 1997 r. towarzyszył gwał-
towny wzrost wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w produkcji budowlano-
montażowej. Dalszy spadek w produkcji budowlano-montażowej do końca
1997 r. i minimalny wzrost w 1998 r. w liczbie mieszkań oddanych do użytku
odbijał się miesięcznymi, dość wyraźnymi wahaniami, z ogólną tendencją
spadkową. Wzrost w styczniu 1998 r. i kolejne spadki aż do stycznia 1999 r.
(najniższa wartość), to w produkcji budowlano-montażowej okres stabilizacji aż
do osiągnięcia w styczniu 1999 r. wartości najwyższej. Rok 1999 to widoczna
stabilizacja w liczbie mieszkań oddanych do użytku, która pokrywała się
ze wskaźnikami ogólnego klimatu koniunktury – zarówno w produkcji budowla-
no-montażowej, jak i działalności produkcyjnej. Wskaźniki ogólnego klimatu
koniunktury można traktować jako wskaźniki wyprzedzające faktyczne procesy
zachodzące w gospodarce, co zdają się potwierdzać zestawienie wskaźnika
klimatu koniunktury w produkcji budowlano-montażowej ze wskaźnikiem
mieszkań oddanych do użytku, gdzie wskaźnik klimatu zapowiada zmiany
w liczbie mieszkań oddanych do użytku. Wskaźnik klimatu koniunktury w dzia-
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łalności produkcyjnej może być zapowiedzią zmian we wskaźniku produkcji
przemysłowej.

2. Mieszkaniowe impulsy dla gospodarki

Sprzężenia budownictwa mieszkaniowego z gospodarką narodową
sprowadzają się najpierw do zapotrzebowania budownictwa na wyroby prze-
mysłu i usług oraz zapotrzebowaniem na pracę.1 Są zdeterminowane przez
rozmiary budownictwa mieszkaniowego, strukturę rodzajową nowego budow-
nictwa, czyli udział budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz ro-
boty remontowe i modernizacyjne. Ponadto strukturę technologiczną w obydwu
rodzajach budownictwa, a także wydajność pracy.

Czynniki te określają tempo i zakres zmian ilościowych i strukturalnych
w budownictwie mieszkaniowym. W konsekwencji zaś zmieniają wielkość
zapotrzebowania na usługi i wyroby gospodarki narodowej, co z kolei wpływa
wprost na rozmiary zatrudnienia.

Zaopatrzenie w materiały, a szerzej – rola rynku wyrobów dla budow-
nictwa ma istotne znaczenie dla pobudzania gospodarki narodowej, także
przez budownictwo mieszkaniowe. Wzrastające zapotrzebowanie na te wyro-
by, jeśli pokryte będzie w decydującej części przez przemysł krajowy, powinno
znacząco pobudzić modernizację i inwestycje w tych branżach przemysłu,
aktywnie oddziałując na wzrost zatrudnienia. Wytwarzanie wyrobów finalnych,
w tym przypadku mieszkań – poza zatrudnieniem przy ich bezpośrednim
wznoszeniu – stymuluje dalsze zatrudnienie w innych działach i gałęziach
kooperujących z budownictwem mieszkaniowym.

Relacja wielkości zatrudnienia bezpośredniego danej branży do liczby
zatrudnionych na rzecz produkcji finalnej tej branży w całej gospodarce nazy-
wana jest efektem mnożnikowym zatrudnienia. Im większa od „1” jest ta rela-
cja, tym więcej produkcja finalna angażuje (generuje) miejsc pracy w pozosta-
łych gałęziach gospodarki narodowej. Jak wynika z badań Instytutu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Polsce efekt mnożnikowy zatrudnienia wahał się na prze-
strzeni 16 lat (1977-1993) w granicach od 2,7 do 2,4. Przykładowo w 1993 r.
około 130 tys. pracowników budujących i remontujących mieszkania „dała”
łączne zatrudnienie w całej gospodarce w wysokości 2,4 razy większe – 743
tysięcy osób.

Ze względu na znaczną pracochłonność robót budowlanych i mieszka-
niowych, wielką ich materiałochłonność w zależności od ilości i asortymentów
stosowanych materiałów, a także potrzebę wyposażenia nowo oddawanych
mieszkań przez lokatorów przynajmniej w część nowo zakupywanych mebli
i urządzeń – budownictwo mieszkaniowe charakteryzuje się najwyższym
w gospodarce współczynnikiem efektu mnożnikowego zatrudnienia (wyższy
jest tylko w przemyśle rolno-przetwórczym).
                                           
1 Mieszkaniowe impulsy dla gospodarki, Nowe Życie Gospodarcze nr 29/1997, (20 lipca

1997 r.).
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Polski efekt mnożnikowy zatrudnienia dorównuje zagranicznym, które –
w bardziej rozwiniętych gospodarkach, dysponujących szerszą ofertą materia-
łową i bogatszą gamą usług budowlanych – charakteryzują się niewiele wyż-
szymi wartościami – około „3”. W gospodarce istnieje znaczna nadwyżka
potencjału, umożliwiająca rozwój budownictwa w najbliższych latach bez więk-
szych nakładów kapitałowych. Dotyczy to zarówno możliwości wykorzystania
potencjału ludzkiego (wielkie bezrobocie, które częściowo łatwo wykorzystać
dla budownictwa), jak i potencjału przemysłowego. Jak wynika z prowadzo-
nych badań – 2,5-krotne zwiększenie liczby budowlanych mieszkań w stosun-
ku do oddanych do użytku w 1993 r. może – w większości gałęzi przemysłu –
nastąpić bezinwestycyjnie, jedynie przez zwiększanie zatrudnienia i zmiano-
wości w pracy przedsiębiorstw.

Charakter produkcji, niska kapitałochłonność, łatwe tworzenie nowych
placów budów tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na usługi budowlane są
czynnikami sprzyjającymi mobilności budownictwa mieszkaniowego. Nie są
również kłopotliwe – likwidacja lub wykorzystanie na inne cele zaplecza bu-
downictwa.

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego naszego kraju budownictwo
mieszkaniowe nie jest w stanie samo generować swojego rozwoju. Może
jednak, zwłaszcza po pewnym okresie wzrostu, pobudzać rozwój innych dzie-
dzin gospodarki działających na rzecz budownictwa. Jak dotychczas, budow-
nictwo mieszkaniowe (inwestycje, remonty i modernizacja) ma możliwość –
jeśli zapewnić mu nawet umiarkowany rozwój – generowania znacznego wzro-
stu dochodów budżetu jako skutku pobudzania gospodarki. Przeznaczenie
części tych środków na dalszy rozwój budownictwa może zastąpić, w przypad-
ku tego szczególnego dobra jakim jest mieszkanie, samofinansowanie rozwoju
charakteryzujące inne dziedziny produkcji.

Szacunkowo na rzecz budownictwa mieszkaniowego (inwestycyjnego
i remontowego) zaangażowano majątek trwały brutto w cenach bieżących
w kwocie około 73,4 bln zł (dane z 1993 r.), z czego około 22 proc. To majątek
bezpośrednio użytkowany przez wykonawców budownictwa mieszkaniowego
i specjalistycznego wznoszącego towarzyszącą infrastrukturę techniczną.
Blisko połowę łącznego majątku absorbuje wytwórczość tworzywa budowlane-
go, 1/3 związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego przez inne
działy i gałęzie, głównie jednak przez przemysł wytwarzający wyposażenie dla
nowych mieszkań.

Analizując zależności pomiędzy budownictwem mieszkaniowym a infla-
cją, mogą zaistnieć warunki, w których budownictwo sprzyja wzrostowi inflacji.
Istotą problemu nie jest jednak inflacjogenność budownictwa w ogóle, lecz
możliwość pobudzenia inflacji przez nieskoordynowany wzrost budownictwa
mieszkaniowego w obecnych warunkach transformacji lub przy gwałtownym
spadku rozmiarów tego budownictwa. Chodzi o powstanie sytuacji nieskanali-
zowanych strumieni pieniądza. Natomiast kształtowanie się wzrostu cen
na roboty budowlano-montażowe w budownictwie mieszkaniowym charaktery-
zuje się dwu − a nawet trzykrotnie niższym poziomem niż wskaźnik inflacji.
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W przeciwnym kierunku działa wykorzystywanie kredytu realizacyjnego
na budowę mieszkań. Jest on bowiem udzielany na zasadach komercyjnych,
zależnych od wskaźnika inflacji. Środkiem na niwelowanie tego zjawiska jest
ograniczenie zaciągania bankowego kredytu realizacyjnego na rzecz bezpo-
średniego wykorzystania zakumulowanych środków ludności (i innych wspie-
rających) przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe. W tym samym
kierunku działać może skracanie cykli realizacyjnych, możliwość aktywnego
sterowania tym zjawiskiem są znaczne zarówno po stronie inwestora (i pro-
jektanta), jak wykonawcy robót budowlanych.

Na rynku, oprócz nowo budowlanych mieszkań (w miarę spadku rozmia-
rów wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego), coraz większą rolę od-
grywa obrót mieszkaniami. Jest on potęgowany zjawiskiem wykupu mieszkań
na własność, zarówno w zasobie spółdzielczym, jak i komunalnym. Działają tu
więc czynniki wpływające zarówno na wzrost cen rynkowych, jak i na obniżanie
ich poziomu. Nie ma zatem konieczności wiązania cen w tym obszarze rynku
z cenami nowo budowanych mieszkań, zwłaszcza jeśli są one budowane
(przynajmniej częściowo) ze środków przyszłych użytkowników przez gminy
lub innych inwestorów działających „non profit”.

Im więcej będzie budowanych mieszkań, tym wpływ obrotu rynkowego
mieszkaniami i domami jednorodzinnymi na procesy inflacjogenne będzie
mniejszy. Duże znaczenie w przeciwdziałaniu inflacji ma wiele cech budow-
nictwa mieszkaniowego. Są to:
• niska kapitałochłonność budownictwa mieszkaniowego i związane z nią

parametry pochodne;
• nadwyżka potencjału w stosunku do popytu na budownictwo mieszkaniowe;

jej skutki będą działały przez wiele lat, aż do przekroczenia przez to budow-
nictwo pułapu około 200 tys. mieszkań (a w korzystnych warunkach nawet
więcej);

• nie grożące wzrostem inflacji parametry płac tego budownictwa; do tego
należy dodać, jako czynnik przeciwdziałający inflacji, duży udział pracy wła-
snej inwestorów domów jednorodzinnych, szacowany na 40 proc. Praco-
chłonności tego rodzaju budownictwa;

• możliwości znacznego skrócenia cykli realizacyjnych;
• stosowanie mechanizmów zapewniających płynność finansową w trakcie

realizacji.
Znaczący wpływ na generowanie przez budownictwo mieszkaniowe in-

flacji bądź też ograniczenie jej rozmiarów mają sposoby jego finansowania:
• aktywizowanie środków ludności przeznaczonych na budownictwo miesz-

kaniowe przez umiejętne adresowanie różnych form wspomagania ze stro-
ny państwa ogranicza tendencje inflacyjne;

• sprzyjają również tej antyinflacyjnej tendencji zamknięte obiegi pieniądza
w sferze budownictwa mieszkaniowego i możliwe, tylko przy tych syste-
mach, niskie oprocentowanie depozytów i kredytów.

Badania i symulacje wykonane przez IGM wskazują, iż rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego – w granicach nie powodujących przekroczenia real-
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nego popytu w stosunku do podaży nie wymagającej znacznych nakładów
inwestycyjnych – powoduje ściągnięcie do budżetu ponad połowy łącznych
nakładów przeznaczonych na wzrost tego budownictwa.

Z powyższych rozważań wynika też, że sugerowana często inflacjogen-
ność budownictwa mieszkaniowego, pomimo pewnych sprzyjających właści-
wości (długie cykle) i okoliczności zewnętrznych (wysokie oprocentowanie
kredytów), nie jest jego właściwą cechą. To nie budownictwo mieszkaniowe
w naszych obecnych warunkach pobudza inflację. Na odwrót, to inflacja ha-
muje rozwój budownictwa mieszkaniowego. Między innymi dlatego potrzebne
jest aktywne działanie na rzecz wyważonego interwencjonizmu państwa w
stymulowaniu wzrostu budownictwa.

Z symulacji zmian związanych z rozwojem poszczególnych rodzajów bu-
downictwa wynika, że tylko nieco więcej niż 1/3 dochodów podatkowych po-
chodzi bezpośrednio ze sfery budownictwa mieszkaniowego. Niespełna 2/3
stanowią dochody z podatków z gałęzi gospodarki narodowej świadczących na
rzecz budownictwa, co potwierdza możliwości budownictwa jako czynnika
ożywiającego gospodarkę. Charakterystyczne jest przy tym, że w łącznej
sumie podatków od wszystkich dochodów podatek od płac stanowi 31 proc.,
największy jest udział podatku dochodowego od przedsiębiorstw – 40 proc.,
podatek VAT od wyrobów (wartości produkcji) wynosi niespełna 27 proc.,
a 2 proc. Przypada na podatek akcyzowy.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż nakłady na budownictwo miesz-
kaniowe, wzrost zatrudnienia i wpływy podatkowe do budżetu z tytułu wzrostu
budownictwa mieszkaniowego będą w każdym roku proporcjonalne do wielko-
ści rzeczywistych przyrostów, a spodziewane pobudzenie gospodarki odbywać
się będzie z co najmniej rocznym opóźnieniem, wynikającym z cech charakte-
rystycznych produkcji budowlanej (zwłaszcza cykli budowlanych i okresu
zwrotu nakładów).

Między pobudzaniem przez budownictwo mieszkaniowe gospodarki na-
rodowej, a zasilaniem budownictwa działa silne sprzężenie zwrotne. Najdobit-
niejszym dowodem na to jest praktyka krajów zachodnioeuropejskich.

Dzięki stopniowej ekonomizacji całej sfery mieszkaniowej (czynsze,
opłaty za centralne ogrzewanie i inne usługi, system dopłat dla najuboższych)
można uwolnić budżet państwa i budżety gmin od dopłat do eksploatacji zaso-
bów mieszkaniowych. Pozwala to „zaoszczędzić” środki i przeznaczyć je na
bardziej intensywne wspieranie budownictwa nowego, modernizację i rewitali-
zację istniejących zasobów mieszkaniowych.



Janina Wiśniewska

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
W PODATKU DOCHODOWYMOD OSÓB PRAWNYCH

Zmiany polityczne, jakie nastąpiły w Polsce po 1990 r. i związany z nimi
rozwój gospodarczy spowodował, że pojawiła się konieczność dostosowania
systemu podatkowego do zmieniających się warunków. Zadaniem stojącym
przed polityką podatkową było stworzenie takiego systemu, który po pierwsze
miał stanowić skuteczną ochronę budżetu państwa przed utratą dochodów,
po drugie umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie różnym rodzajom podmiotów
gospodarczych, a po trzecie stymulować rozwój określonych dziedzin życia
społeczno-gospodarczego, kulturalnego czy naukowego. Nie wdając się
w szczegółowe rozważania nad całokształtem zmian wprowadzonych
w systemie podatkowym, w niniejszym artykule zostanie omówiony jeden
z ważnych instrumentów polityki podatkowej jakim są zwolnienia przedmiotowe
w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wprowadzona w 1992 r. ustawa regulująca zasady opodatkowania osób
prawnych wyznaczała niejako główne kierunki polityki podatkowej w stosunku
do podmiotów obecnych w tym czasie na rynku.1 W ciągu dziesięciu lat obo-
wiązywania ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Często bowiem okazy-
wało się, że wprowadzone w życie przepisy ustawy były niewystarczające,
gdyż na przykład w życiu gospodarczym pojawiały się nowe podmioty i nowe
sytuacje wymagające niekiedy szczególnych rozwiązań podatkowych. Ponadto
niektóre z uchwalonych przepisów w trakcie ich stosowania okazywały się
mało precyzyjne, dlatego też w celu uniknięcia wieloznaczności ich interpretacji
należało dokonać nowelizacji.

W myśl przepisów wspomnianej wyżej ustawy, podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi na ogół dochód osiągnięty
przez podatnika w roku podatkowym.2 Biorąc jednak pod uwagę szczególną
sytuację niektórych podmiotów na tle ogólnych warunków ekonomicznych,
społecznych czy gospodarczych, w konstrukcji podatku dochodowego przewi-
dziane zostały również zwolnienia od podatku. Przepisy dotyczące zwolnień
zawiera artykuł 17 omawianej ustawy. Artykuł ten określa zarówno podmioty
uprawnione do korzystania ze zwolnienia, jak również wskazuje przedmioty
opodatkowania czyli rodzaje dochodów objętych tym zwolnieniem. Z uwagi na
to, że wszelkie przywileje podatkowe stanowią naruszenie jednej z głównych
zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej przeja-
wiającej się w powszechności opodatkowania oraz w równości podatkowej,
                                           
1 Por. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U.

z 2000r. nr 54, poz.654.
2 W niektórych przypadkach, ściśle określonych w ustawie przedmiotem opodatkowania może

być przychód.
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przepisy regulujące te przywileje muszą byś stosowane szczególnie precyzyj-
nie.

Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego powoduje, że nie
powstaje w pewnym, ustawowo wskazanym zakresie zobowiązanie podatko-
we. Nie oznacza to wcale jednak, że podatnicy są zwolnieni z innych obowiąz-
ków, dotyczących prowadzenia dokumentacji, czy też składania deklaracji
podatkowych. Należy podkreślić, że podmiot osiągający dochody zwolnione
z opodatkowania w myśl przepisów nadal pozostaje podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych i ciążą na nim takie same obowiązki, jak na
podatnikach nie zwolnionych z podatku.

Określone w artykule 17 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych zwolnienia przedmiotowe z podatku można podzielić na dwie grupy.
Jedna z nich obejmuje zwolnienia bezwarunkowe, natomiast druga zwolnienia
warunkowe.

1. Zwolnienia bezwarunkowe

W literaturze przedmiotu zwolnienie bezwarunkowe określane jest naj-
częściej jako przywilej, który przysługuje podmiotom gospodarczym osiągają-
cym dochody ze źródła zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym
bez względu na to, na co zostaną wydatkowane dochody z tego źródła.3

W 1992 r. tj. w momencie wejścia w życie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 12 zwolnieniem bez-
warunkowym od tego podatku zostały objęte odszkodowania i to zarówno
te wypłacane na podstawie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości jak
również otrzymywane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, czy
też prawa cywilnego. Należy zaznaczyć, że była to kontynuacja rozwiązań
stosowanych przed wejściem w życie omawianej ustawy. Nie mniej jednak
w 1999 r. wprowadzona została nowelizacja polegająca na tym, że odszkodo-
wania otrzymywane z innych tytułów niż przepisy o wywłaszczeniu utraciły
zwolnienie od podatku dochodowego. Są one zatem traktowane na równi z
pozostałymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu.

Zwolnieniem bezwarunkowym z opodatkowania omawiana ustawa objęła
również, w myśl art. 17 ust. 1 pkt. 1, dochody pochodzące ze sprzedaży cało-
ści lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2000 r. do przedstawionego wyżej rozwiązania zostało wprowadzone
ograniczenie polegające na tym, że zwolnienie dochodów z takiej sprzedaży
jest możliwe tylko w przypadku gdy sprzedaż następuje przed upływem pięciu
lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub

                                           
3 Por. S. Dzierżyc, Podatek dochodowy od osób prawnych w 2000 roku. Przepisy, przykłady,

komentarz, Warszawa 2000, s. 225; także: M. Kudlicka, Podatek dochodowy od osób praw-
nych, Warszawa 2000, s. 108 i n.
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części zbywanej nieruchomości.4 Zwolnienie takie nie dotyczy jednak dochodu
uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w wyniku przeprowadzonej transakcji
utraciły charakter rolny lub leśny.

Należy przypuszczać, że przedstawione wyżej instrumenty podatkowe
jakimi są zwolnienia przedmiotowe w obrocie gruntami rolnymi, będą w dal-
szym ciągu wykorzystywane przez politykę podatkową w związku z konieczno-
ścią dostosowania polskich przepisów do uregulowań unijnych stosowanych
w tym zakresie.

Od 1994 r. zwolnieniem bezwarunkowym z opodatkowania została objęta
całość dochodów kościelnych osób prawnych pochodząca z niegospodarczej
działalności statutowej.5 Zgodnie z wprowadzonymi przepisami odnośnie wy-
mienionych wyżej dochodów, podmioty te nie mają nawet obowiązku prowa-
dzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej. Jeśli
chodzi natomiast o pozostałe dochody kościelnych osób prawnych, a także
dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne,
to są one zwolnione z opodatkowania, ale tylko w tej części, któ-
ra przeznaczona jest na cele kultu religijnego, cele oświatowo-wychowawcze,
naukowe, budownictwa sakralnego i tym podobne wymienione w ustawie.
Należy także dodać, że zwolnienie to nie wiąże się bezpośrednio, jak to jest w
wielu innych przypadkach z wymogiem wydatkowania dochodu, lecz z samym
jego przeznaczeniem.

Do grupy przedmiotowych zwolnień bezwarunkowych należą także do-
chody uzyskiwane przez określone podmioty z dotacji pochodzących z budżetu
państwa i z budżetów samorządowych, jak również z państwowych i samorzą-
dowych funduszy celowych. Zwolnienie z opodatkowania wymienionych wyżej
dochodów zostało wprowadzone w 1993 r. Od tego czasu przepisy dotyczące
tych zwolnień były jednak kilkakrotnie nowelizowane, zmieniały one swój
kształt wraz z rozwojem decentralizacji zadań administracyjnych. W 1995 r.
na przykład na podstawie zmian jakie zostały wprowadzone w punkcie
14 artykułu 17, zwolnienie zostało ograniczone jedynie do dotacji na tworzenie
rezerw państwowych i na gospodarowanie tymi rezerwami, a także do dotacji
otrzymanych w związku z umowami na wykonywanie zadań w zakresie obron-
ności, zawartymi na mocy przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zaznaczyć, że przepisy wprowadzone na mocy wspomnianej wy-
żej nowelizacji przysporzyły zainteresowanym podatnikom wiele wątpliwości.
Główny problem polegał mianowicie na tym, że w/w zadania były często po-
wierzane przez uprawnione organy np. Ministra Obrony Narodowej czy woje-
wodę, do wykonania innym podmiotom na mocy umów cywilnoprawnych.6

                                           
4 Zmiana wprowadzona ustawą z 9 czerwca 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, Dz. U. 60, poz. 700.
5 Zmiana ta została wprowadzona do art. 17 poprzez dodanie punktu 4a.
6 Zasady zawierania umów i udzielania przedsiębiorcom dotacji na wykonanie tych zadań

określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lipca 1993 r. w sprawie określania
organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby
obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań, Dz. U. 69, poz. 331.
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Zgodnie bowiem z tymi umowami generalni wykonawcy przekazywali podwy-
konawcom również część dotacji. W takich sytuacjach wraz z przekazaniem
zadań i dotacji pojawił się problem, czy dotacje otrzymywane przez podwyko-
nawców są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie omawianego
przepisu, czy też są przychodem podatnika rozliczanym na zasadach ogól-
nych. W odpowiedzi na te wątpliwości Ministerstwo Finansów zajęło stanowi-
sko, że jeżeli właściwy przepis upoważnił podmioty do zawarcia umowy
w zakresie przekazania obowiązków, to przekazanie praw do zwolnienia
z podatku części dotacji jest bezsporne.7

Od 1 stycznia 1999 r. brzmienie omawianego przepisu uległo kolejnej,
zasadniczej zmianie w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, wprowadzoną na mocy postanowień ustawy z 20 listopada
1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie
wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane wyłącznie z budżetu
państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego co oznacza, że nie
są zwolnione od podatku kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonaw-
ców) na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli podatnicy ci nie otrzymują
dotacji bezpośrednio z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.

Od listopada 2001 r., w celu wspierania działań pobudzających aktyw-
ność gospodarczą na obszarach wiejskich, zwolnieniem bezwarunkowym
zostały objęte także dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie
przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Pro-
gramu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD).8 Kie-
runki działań, realizowane w ramach tego programu dotyczą przede wszyst-
kim:
• inwestycji o charakterze modernizacyjnym w gospodarstwach rolnych,
• rozwoju infrastruktury wiejskiej,
• przedsięwzięć zmierzających do zróżnicowania działalności gospodarczej,

które zapewni mieszkańcom alternatywne źródła dochodu,
• poprawy w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych.

Przedstawione wyżej wybrane zagadnienia odnośnie stosowania bezwa-
runkowych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób praw-
nych nie wyczerpują oczywiście wszystkich tego typu zwolnień występujących
w polskim systemie podatkowym. Obok bowiem zasygnalizowanych wcześniej

                                                                                                                   
Przepisy tego rozporządzenia zakładają, że przedmiotem umowy może być utrzymanie mocy
produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytworzenia rzeczy ruchomych na okres za-
grożenia wojennego, na potrzeby obrony państwa itp. Pismo Ministerstwa Finansów
z 9 lutego 1999r., nr PB3/MD-2-722-1/99. Por. też: W. Dmoch, Księga doradcy podatkowego.
Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2001, s. 324.

7 Por. np. Pismo Ministerstwa Finansów z 9 lutego 1999, nr PB3/MD-2-722-1/99.
8 Zwolnienie to zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2001 o krajowym syste-

mie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. nr 125, poz. 1368, która weszła w życie 14 listopada 2001 roku.
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sytuacji przewidziano także zwolnienia, które dotyczą określonych grup docho-
dów, do których zalicza się między innymi:
• dochody pochodzące z międzypaństwowych instytucji finansowych lub

ze środków przyznanych przez rządy obcych państw na podstawie umów
zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez Radę Ministrów Pzeczy-
pospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe,

• dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej,

• dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry w bingo fantowe,
• część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodar-

czej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Polski,
ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 1998r.
w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia
do zwolnienia od podatku dochodowego.9

2. Zwolnienia warunkowe

Zwolnienie warunkowe w podatku dochodowym od osób prawnych pole-
ga na tym, że podmiot gospodarczy upoważniony ustawowo do korzystania
z takiego przywileju może zwolnić z opodatkowania część lub całość swoich
dochodów ale tylko w sytuacji gdy spełni on określone w ustawie warunki.
Zwolnienia te obejmują zatem dochody uzyskane ze źródeł wskazanych
w konkretnym przepisie ustawy pod warunkiem ich wykorzystania na cele
enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę. Jeśli zdarza się sytuacja,
że podatnik zagospodaruje dochód niezgodnie z wolą ustawodawcy, wówczas
jest on zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogól-
nych. Obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje w miesiącu, w któ-
rym podatnik wydatkował zwolnione dochody w sposób inny niż to zostało
przewidziane w ustawie.

Według przepisów zawartych w artykule 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych zwolnione z opodatkowania są niektóre
dochody jednostek organizacyjnych takich jak fundacje, stowarzyszenia, orga-
nizacje społeczne oraz szkoły wyższe, których celem statutowym jest określo-
na w tym artykule działalność społecznie użyteczna. W większości przypadków
zwolnienie to dotyczy dochodów różnego rodzaju fundacji działających
na podstawie ustawy o fundacjach.10 Należy jednak podkreślić,
że nie wszystkie dochody wymienionych wyżej jednostek są objęte zwolnie-
niem. Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy bowiem jedynie tej części
dochodów, która została wydatkowana na ściśle określone cele, zgodne
z działalnością statutową jednostki. Jak zatem widać możliwość korzystania
                                           
9 Dz.U. nr 8, poz. 29.
10 Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203

ze zm.
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ze zwolnienia następuje wówczas gdy podatnik spełnia dwa warunki:
• jego celem statutowym jest działalność wymieniona w ustawie,
• uzyskane przez podatnika dochody są wydatkowane na ten cel.11

Warte podkreślenia wydaje się także to, że w przypadku takich organiza-
cji jak stowarzyszenia, fundacje, czy też inne jednostki o charakterze non-
profit, o zwolnieniu określonego dochodu z opodatkowania decydują faktycznie
dokonane wydatki, a nie tylko samo ich przeznaczenie. W początkowym okre-
sie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymie-
nione wyżej jednostki a także spółki, których udziałowcami były wyłącznie
organizacje działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
związki zawodowe, spółki wodne i inne wymienione w ustawie, zobowiązane
były wydatkować zwolnione z podatku dochody na cele statutowe w roku po-
datkowym lub w roku następnym. Od 1995 r. zlikwidowany został limit czasowy
wydatkowania środków, zaś zwolnienie uzależniono od spełnienia następują-
cych warunków:
• podjęcia przez podatnika odpowiedniej uchwały dotyczącej przeznaczenia

uzyskanego dochodu na cele statutowe tożsame z określonymi w ustawie,
• wydatkowania tych dochodów przez podatnika na powyższe cele,

bez względu na termin ich realizacji.

W związku z powyższym, od momentu przeznaczenia dochodu na okre-
ślone cele (spełnienie pierwszego warunku) do momentu wydatkowania do-
chodu na te cele (spełnienie drugiego warunku) dochody są zwolnione z po-
datku dochodowego. Jak już jednak podkreślano wcześniej, zwolnienie to ma
charakter warunkowy i w przypadku wydatkowania tych środków na cele inne
następuje utrata zwolnienia z podatku dochodowego.

Wydawać by się mogło, że konieczność spełnienia dwóch omawianych
wcześniej warunków w celu uzyskania prawa do zwolnienia całości lub części
dochodu z podatku nie powinna budzić istotnych zastrzeżeń. Tym niemniej
w rzeczywistości okazało się, że problematyka stosowania wymienionych
wyżej zwolnień była niejednokrotnie przedmiotem orzeczeń NSA. Najczęściej
spory dotyczyły zagadnienia, czy cel na który podatnik wydatkował dochód,
upoważnia go do korzystania ze zwolnienia czy też nie. W orzeczeniach sądy
przyjęły zasadę, że zapisy w statucie dotyczące celów ustanowienia fundacji
powinny być dokonane w sposób bardzo precyzyjny, ażeby nie budziły jakich-
kolwiek wątpliwości w ustaleniu uprawnienia do zwolnienia. Organy podatkowe
nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. W przy-
padku na przykład rozszerzenia na mocy uchwały fundatorów liczby celów
działalności fundacji zwolnienie podatkowe (pod warunkiem zgodności celu
z zapisem w ustawie) przysługiwać będzie dopiero wtedy, gdy zaczną obowią-

                                           
11 Tezę tę uzasadnia m.in. B. Dauter, Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, „Glosa”, grudzień 2000, s. 28 i n.



Janina Wiśniewska: Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym... 349

zywać zmiany dokonane w statucie12.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały
także inne sytuacje, które zezwalają na zwolnienie z opodatkowania dochodów
uzyskanych przez podatników. Zwolnienia takie mogą mieć miejsce na przy-
kład wówczas gdy dochody zostaną przeznaczone na ściśle określone cele,
zgodne z wolą ustawodawcy. Podkreślić należy, że do uzyskania takiego
zwolnienia wystarcza samo przeznaczenie dochodu, a nie jego wydatkowanie,
jak to było w przypadkach opisanych wcześniej. Zwolnieniami tego typu objęte
są między innymi:
• dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną,

• dochody związków jednostek samorządu terytorialnego – w części przeka-
zanej dla tych jednostek,

• dochody wspólnot mieszkaniowych – w części przeznaczonej na cele zwią-
zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz
członków wspólnoty,

• dochody towarzystw budownictwa społecznego – w części przeznaczonej
na utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz na budowę mieszkań prze-
znaczonych na wynajem,

• dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolni-
ków, organizacji pracodawców i partii politycznych – w części przeznaczo-
nej na cele statutowe,

• dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów – w części przeznaczonej
na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i na inne cele
statutowe.

Należy także dodać, że w podmiotach takich jak związki zawodo-
we, organizacje pracodawców, partie polityczne, a także spółdzielnie
mieszkaniowe zwolnieniem nie są objęte dochody uzyskane z prowa-
dzonej przez nie działalności gospodarczej. Dochody z tej działalności
opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Na szczególną uwagę zasługuje regulacja zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez
związki jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę prawną funkcjonowania
każdego z tych związków stanowią tzw. ustawy samorządowe.13 Związki jed-
nostek samorządu terytorialnego tworzone są przez odpowiednie jednostki
                                           
12 Wyrok NSA z 4 lutego 1994 r., sygn. SA/Lu 1322/93 oraz wyrok z 26 lutego 1996r., sygn.

SA-Ł 1997/95 potwierdzają tezę o wymogu zgodności brzmienia celów określonych w usta-
wie z brzmieniem celów statutowych.

13 Podstawę funkcjonowania związków międzygminnych stanowi ustawa z 8 marca 1990
o samorządzie gminnym, tj. Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74; związki powiatów tworzone są na
podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 155, poz. 1014.
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(gminy lub powiaty) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, nato-
miast środki na finansowanie tych zadań pochodzą z budżetów gmin.

Na podstawie zmian jakie zostały wprowadzone w przepisach podatko-
wych w 1995 r. związki gmin utraciły zwolnienie z opodatkowania swoich do-
chodów.14 Z uwagi jednak na szczególną ochronę finansów samorządowych
przywrócono następnie zwolnienie dochodów związków gmin ale dotyczyło
ono tylko tych dochodów, które związek gmin przeznaczył dla gmin. Od 1999 r.
nastąpiła kolejna zmian polegająca na rozszerzeniu zwolnienia z opodatkowa-
nia na dochody wszystkich związków jednostek samorządu terytorialnego
(tj. gmin i powiatów), w części przeznaczonej dla tych jednostek. Do dochodów
związków wykorzystanych w inny sposób niż określony w ustawie, zwolnienie
powyższe nie może być stosowane.

Wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są również dochody
z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty –
w części przeznaczonej na cele szkoły. W ocenie ustawodawcy przeznaczenie
na cele szkoły jest tożsame z poniesieniem wydatków określonych w przepi-
sach szczególnych15. W świetle tych przepisów zwolnieniem objęte są wydatki
podatnika prowadzącego szkołę poniesione na:
• zakup pomocy dydaktycznych zaliczanych do środków trwałych lub innych

urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
• organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli wynagrodzenie
to nie zostało pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Ażeby skorzystać z wymienionych zwolnień podatnicy są zobowiązani
zadeklarować przeznaczenie dochodu na określone w ustawie cele. Przepisy
ustawy nie określają terminu, w jakim dochód zadeklarowany jako wolny
od podatku powinien być wydatkowany. Powyższe rozwiązanie stwarza możli-
wość kumulowania dochodu przez dłuższy okres (nawet przez kilka lat) i wy-
datkowania go na zamierzony cel w najbardziej korzystnym – według oceny
podatnika – momencie. Wyłączony z opodatkowania dochód może być bezpo-
średnio wydatkowany na cele statutowe wymienione w ustawie, a także
na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących
do osiągania tych celów.

Reasumując należy podkreślić, że omawiane zwolnienia przedmiotowe
zarówno warunkowe, jak i bezwarunkowe mają bardzo niejednorodny charak-
ter. Najliczniejszą grupę stanowią dochody, co do których ustawodawca uznał,
że ich doniosłość publiczna wymaga zwolnienia z podatku. Zwolnienia te obo-
wiązują z mocy prawa albo są uzależnione od woli podatnika co do przezna-
czenia dochodu. Zasygnalizowana różnorodność świadczy także o tym,

                                           
14 Regulację tę wprowadza ustawa z 2 grudnia 1994r. o zmianie niektórych ustaw regulujących

zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1995 r. nr 5, poz. 25.
15 Zwolnieniem objęte są wydatki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 września

1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, Dz. U. 116, poz. 747.
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że wykorzystywanie zwolnień przedmiotowych przez politykę podatkową jako
instrumentu oddziaływania na określone dziedziny życia społeczno-
gospodarczego, kulturalnego, naukowego w tym także podmiotów działających
na zasadzie non-profit, jest bardzo ważnym narzędziem polityki gospodarczej.
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Dorota Wyszkowska

POLITYKA REGIONALNA JAKO INSTRUMENT
PODWYŻSZANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH

REGIONÓW

Przekształcenia gospodarcze i polityczne, jakie zaistniały w ostatnich la-
tach doprowadziły do nasilenia się zróżnicowań międzyregionalnych. Różno-
rodne uwarunkowania, w tym również umiejętność przystosowania się
do nowych warunków gospodarki rynkowej spowodowały wykształcenie się
regionów silnych i słabych.

Dla celów niniejszego artykułu region rozumiany jest jako najwyższa jed-
nostka organizacji terytorialnej państwa o relatywnie dużej powierzchni
i znacznej liczbie ludności, będąca obszarem jednolitym, w którym prowadzona
jest odmienna polityka, w tym gospodarcza i społeczna. W Polsce jako regiony
traktuje się upodmiotowione województwa, które charakteryzują się:1
• posiadaniem osobowości prawnej, umożliwiającej podejmowanie decyzji

gospodarczych i zaciąganie zobowiązań, a tym samym samodzielne decy-
dowanie o prowadzonej polityce,

• istnieniem organów samorządowych na ich obszarze,
• systemem finansowania związanym z zasadą dysponowania własnym

budżetem i dochodami przewidzianymi ustawowo.

W tak wyodrębnionych regionach prowadzona jest polityka regionalna
rozumiana jako forma interwencji państwa w sferę gospodarki i społeczeństwa
(w zależności od problemów występujących w poszczególnych regionach) przy
wykorzystaniu określonych instrumentów w celu zapewnienia rozwoju tego
regionu, przyczyniającego się do rozwoju całego kraju.

Nowoczesna polityka regionalna tworzy warunki do lepszego wykorzy-
stania endogenicznego potencjału społeczno – gospodarczego regionów
i charakteryzuje się:2
• orientacją na pomoc w układzie terytorialnym a nie sektorowym,
• wspieraniem przede wszystkim nowoczesnych sektorów gospodarki,
• ukierunkowaniem zwłaszcza na sektor małych i średnich przedsiębiorstw,

jako na najdynamiczniej rozwijający się sektor gospodarki,

                                           
1 M. Poniatowicz, Innowacyjność jako instrument wzrostu konkurencyjności regionów polskich,

[w:] A. H. Jasińki, M. Kruk (red. naukowa), Innowacje i zmiany strukturalne w procesie trans-
formacji polskiej gospodarki, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999,
s. 215.

2 T. Madej, Regionalna polityka społeczno – gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 1998, s 24.
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• promowaniem rozwoju opartego o czynniki egzogeniczne poszczególnych
regionów,

• kierowaniem się wyłącznie przesłankami ekonomicznymi (nie są wspierane
działania bieżące, ale inwestycyjne),

• skupieniem uwagi na lokalnych inicjatywach i agencjach,
• koncentracją pomocy na poszczególnych obszarach w celu efektywniejsze-

go wykorzystania środków,
• silnym wspieraniem rozwoju infrastruktury niezbędnej dla działalności go-

spodarczej,
• promowanie prywatyzacji oraz wspólnych przedsięwzięć sektora prywatne-

go i publicznego.

Nowoczesna polityka regionalna sprowadzona może zostać do realizacji
trzech podstawowych celów, a mianowicie:3
• budowania potencjału absorpcyjnego środków Unii Europejskiej,
• wspierania wzrostu konkurencyjności regionów Polski,
• przeciwdziałania marginalizacji regionów słabo rozwiniętych.

Działania zmierzające do podwyższania konkurencyjności regionów
w ramach prowadzonej polityki regionalnej nabierają szczególnego znaczenia
zwłaszcza w sytuacji, gdy we współczesnym świecie konkurują ze sobą już nie
tylko podmioty gospodarcze, ale również kraje, czy regiony. Rywalizacja mię-
dzy regionami odbywa się na płaszczyźnie pozyskiwania kapitału, świadczenia
określonych usług, pozyskiwania wykwalifikowanej kadry, pozyskiwania środ-
ków na rozwój z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych oraz zagra-
nicznych (głównie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej). Globalizacja
gospodarki oraz nasilające się procesy integracyjne oznaczają, iż regiony
polskie będą zmuszone do podjęcia walki konkurencyjnej z regionami innych
krajów świata, zwłaszcza w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej.

Problem konkurencyjności regionów znalazł odzwierciedlenie w zapisach
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego przygotowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, gdzie podkreśla się znaczenie konku-
rencyjności regionów jako jednego z celów strategicznych polityki regionalnej,
która musi być wspierana poprzez rozbudowę modernizacją infrastruktury
służącej wzmocnieniu tejże konkurencyjności. Również przyjęty przez Rząd
26 marca 2002 r. Wstępny układ celów i priorytetów Narodowego Planu Roz-
woju na lata 2004-2006 wymienia jako cel strategiczny rozwijanie konkurencyj-
nej gospodarki również w układzie regionalnym.4

                                           
3 J. Szlachta, A. Pyszkowski (red. naukowa), Rozwój regionalny jako element strategii spo-

łeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk – Warszawa 1999 r., s. 40.

4 Ministerstwo Gospodarki, Wstępny układ celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2004-2006 na podstawie programu gospodarczego rządu wraz z propozycją układu
programów operacyjnych i indykatywnym podziałem środków finansowych, dokument przy-
jęty przez Radę Ministrów 26 marca 2002 r.
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Konkurowanie to będzie rzeczą bardzo trudną ze względu na poziom roz-
woju społeczno – gospodarczego polskich regionów, który znacznie odbiega
od poziomu rozwoju regionów unijnych. Wystarczy wspomnieć, iż w Polsce
PKB na mieszkańca przeliczony parytetem siły nabywczej wynosił w 1999
r. 36,1% średniej Unii Europejskiej, co plasowało Polskę na pozycji przeciętnej
wśród państw kandydackich. Polska ustępowała: Cyprowi − 79,3%, Słowenii −
68,8%, Czechom − 60,3%, Węgrom − 49,0%, Słowacji − 48,6%, Estonii −
37,2%, wyprzedzała natomiast: Litwę − 31,0%, Rumunię − 28,2%, Łotwę −
27,7% oraz Bułgarię − 22,3%. Niezależnie od krytycznych ocen osiągniętego
przez nasz kraj poziomu dobrobytu oznacza to wielki postęp w ostatnich kilku
latach, gdyż jeszcze w roku 1995 poziom ten wynosił 31% średniej Unii Euro-
pejskiej.5

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja poszczególnych regionów. Zde-
cydowanie najwyższy poziom PKB na mieszkańca w roku 1999 osiągnęło
województwo mazowieckie (149,3% średniej krajowej). Pięć innych woje-
wództw nieznacznie przekraczyło średnią krajową, a są to: Śląskie (110,4%),
Wielkopolskie (105,2%), Dolnośląskie (102,3%), Pomorskie (101,3%)
oraz Zachodniopomorskie (100,1%). Najniższy poziom PKB na mieszkańca
zarejestrowano w województwach lubelskim (69,8% średniej krajowej), podla-
skim (72,8%), podkarpackim (73,4%), warmińsko-mazurskim (77,6%) oraz
świętokrzyskim (78,1%). Jednak nawet województwa osągające najwyższy
poziom PKB na mieszkańca nie przekraczają 40 % średniej wielkości w kra-
jach Unii Europejskiej.

Dlatego też gdyby Polska już dziś wstąpiła do Unii to teren całego kraju
kwalifikowałby się do objęcia pomocą strukturalną Unii.

1. Pojęcie konkurencyjności regionów

We współczesnej gospodarce można zaobserwować stałe poszerzanie
się zakresu zastosowania pojęcia konkurencyjności. W ekonomii klasycznej
pojęcie to przypisywało się do sfery mikroekonomii, tzn. mówiono o konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, czy też ich towarów i usług. Natomiast obecnie roz-
ciąga się pojęcie konkurencyjności również na większe organizmy społeczno –
gospodarcze, tj. na kraje i regiony.

Mianem konkurencyjności określa się zdolność do osiągania sukcesu
w gospodarczej rywalizacji. Natomiast konkurencyjność regionalna definiowa-
na jest jako zdolność do przyciągania kapitału i środków pomocowych oraz
jako zdolność do zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji.6
Konkurencyjność ta może być rozpatrywana jako konkurencyjność pośrednia
i bezpośrednia. Konkurencyjność pośrednia dotyczy tworzenia właściwych

                                           
5 J. Szlachta, Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionalnego Polski,

www.europa.edu.pl/topics/publikacje/2001/05/168250.html.
6 J. Bossak, W. Bieńkowski (red. naukowa), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie

integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000, s. 452.
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warunków dla funkcjonowania podmiotów mogących uzyskać przewagi konku-
rencyjne. Natomiast konkurencyjność bezpośrednia sprowadza się do walki
o pozyskanie inwestorów, środków rozwojowych, lokalizacji agencji i instytucji
rządowych, utrzymaniu w regionie istniejących firm, instytucji i kapitału.

Konkurencyjność regionu może być także rozumiana jako wprowadzenie
przewagi nad innymi regionami w określonej dziedzinie życia gospodarczego,
zdolności do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego
stąd wzrostu regionalnego dobrobytu.7 Według Komisji Europejskiej konkuren-
cyjność regionalna definiowana jest jako zdolność produkowania dóbr i usług,
które zdają egzamin na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiego i trwałego poziomu dochodów.8

Tak więc można stwierdzić, iż regionem konkurencyjnym jest taki region,
który jest w stanie przystosować się do zmieniających się warunków szybciej
niż inne regiony przez co osiąga poprawę swojej pozycji we współzawodnic-
twie między regionami.9 Region konkurencyjny zatem to taki, w którym poziom
wiedzy ludzkiej, rozumianej jako zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywa-
nia nowej kombinacji zastosowań istniejących lub nowych zasobów rzeczo-
wych, pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie
wytworów regionów.10

2. Czynniki konkurencyjności regionów

Mianem czynników konkurencyjności określa się wszystkie okoliczności
umożliwiające podwyższenie konkurencyjności regionów. Konkurencyjność
regionów uzależniona jest od wielu czynników, wśród których należy wymie-
nić:11

• zróżnicowaną strukturę gospodarczą regionów,
• wyposażenie w infrastrukturę gospodarczą i społeczną,
• kształtowanie i stan zagospodarowania przestrzennego,
• dostępność komunikacyjna,
• istnienie i dostępność zasobów naturalnych,
• działalność inwestycyjna, w tym również rozwój bezpośrednich inwestycji
                                           
7 U. Markowska, Konkurencyjność regionów – nowe spojrzenie na rozwój regionalny w Polsce,

[w:] Gospodarka Przestrzenna IV, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. O. Langego,
Sudety Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2001, s. 35.

8 B. Winiarski, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki
regionalnej, [w:] M. Klamut (red. naukowa) Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 74.

9 W. M. Gaczek, Z. Rykiel, Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny,
[w:] M. Klamut, L. Cybulski (red. naukowa), Polityka regionalna i jej rola w podwyższaniu
konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wro-
cławiu, Wrocław 2000, s. 42.

10 U. Markowska-Przybyła., Konkurencyjność regionów – nowe spojrzenie,op. cit., s. 38.
11 B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red. nauko-

wa), Polityka regionalna..., op. cit., por. także M. Klamut, E. Passela, Podnoszenie poziomu
konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut (red. naukowa) Konkurencyjność..., op. cit., s. 96.
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zagranicznych,
• rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• walory środowiskowe,
• mobilność społeczeństwa, jego aktywność i przedsiębiorczość,
• zdolność regionu do absorpcji innowacji,
• obecność instytucji i zakładów naukowo – badawczych tworzących oparcie

dla procesów innowacyjnych,
• istnienie jednostek szkolnictwa wyższego,
• politykę makroekonomiczna i interregionalna,
• osiągnięty poziom rozwoju,
• nowoczesność gospodarki,
• rezerwy terenów nadających się do lokalizacji inwestycji,
• tożsamość regionalna mieszkańców,
• wizerunek regionu.

Wymieniony katalog czynników decydujących o konkurencyjności regio-
nów nie jest katalogiem zamkniętym. Zależy on bowiem od różnych uwarun-
kowań. Oprócz tego charakteryzują się znaczną zmiennością w czasie.

W związku z tym, iż polityka regionalna realizowana jest na szczeblu
centralnym i regionalnym to część wymienionych powyżej czynników kształto-
wanych jest w ramach polityki interreginalnej, inne zaś w ramach polityki intra-
regionalnej prowadzoej w samym regionie.12

Podkreślenia wymaga także fakt, iż czynniki te determinują poziom kon-
kurencyjność poszczególnych regionów, ale jednocześnie są miernikiem tejże
konkurecyjności, np. im bardziej konkurencyjny region tym jest w stanie przy-
ciągnąć więcej inwestycji zaganicznych, ale jednocześnie miarą konkurencyj-
ności jest ilość inwestycji zagranicznych w danym regionie.

3. Polityka regionalna a konkurencyjność regionów

Znając czynniki wpływające na poziom konkurencyjności regionu można
na nie oddziaływać w taki sposób, aby prowadzić do podnoszenia tego pozio-
mu. Jest to zadanie, które powinno być realizowane m.in. przez podmioty
polityki regionalnej.

Podstawowym celem polityki regionalnej prowadzonej przez podmioty
centralne jest stwarzanie równych szans rozwojowych poszczególnym regio-
nom, natomiast polityki realizowanej w samych regionach powinno być dążenie
do rozwoju tegoż regionu. Rozwój regionu prowadzi do podwyższaniajego
konkurencyjności, choćby poprzez poprawę wizerunku i podniesienia atrakcyj-
ności w oczach potencjalnych inwestorów.

                                           
12 polityka interregionalna prowadzona jest na szczeblu centralnym i ma zapewnić jednakowe

szanse rozwojowe, natomiast polityka intraregionalna prowadzona jest w regionie i ma przy-
czyniać się do rozwoju tego regionu.
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Pewna grupa czynników decydujących o poziomie konkurencyjności re-
gionów jest niezależna od podejmowanych działań w ramach polityki regional-
nej np. istnienie i dostępność zasobów naturalnych, czy walory środowiskowe.
Jednak większość wymienionych powyżej czynników w znacznej mierze
kształtowana jest w ramach tej polityki. W zależności od zachowania się pod-
miotów polityki regionalnej wymienione czynniki mogą sprzyjać podwyższaniu
konkurencyjności regionów lub też powodować przekształcenie się ich w barie-
ry, często trudne do pokonania (ze względu na potrzebę zaangażowania
znacznych środków).

Należy jednak podkreślić, że podnoszenie konkurencyjności poszczegól-
nych regionów nie jest celem samym w sobie, ale powinno sę przyczyniać
do zrealizowania ogólnych celów polityki gospodarczej państwa. Tak więc
konkurencyjność regionów powinna stanowić narzędzie pozwalające
na osiąganie wzrostu gospodarczego regionu, a tym samym i całego kraju.

W oparciu o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju regionów
podmioty polityki regionalnej powinny dążyć do wzmacniania czynników konku-
rencyjności m.in. poprzez:13

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości dzięki:
- wspieraniu rozbudowy otoczenia biznesu,
- stosowaniu instrumentów finansowych zachęcających do podejmowania

działalności gospodarczej,
- wspieraniu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

• tworzenie pozytywnego wizerunku i arakcyjnych warunków lokalizacji
inwestycji dzięki:

- rozbudowie nfrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej,
- prowadzeniu działań promocyjnych,
-  wykorzystaniu instrumentów zachęcających do pojęcia inwestycji w da-

nym reginie, np. tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych, zachęt fi-
nansowych, udzialaniu pomocy publicznej zgodnie z ustawą o dopusz-
czalności pomocy publicznej,

• tworzenie klimatu dla innowacji dzięki:
- kształtowaniu wysokiej jakości zagospodarowania przestrzennego,
- wspieraniu rozwoju nauki i badań,
- inwestowaniu w infastrukturę techniczną i społeczną,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach o podwyższonym stopniu ryzyka,
- pomocy w organizowaniu tergów technologii iinnowacji oraz aktywnym
markietingu gmin, powiatów i regionów,

• rozwój kapitału ludzkiego,
• promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych,
• wspieranie inwestycji służących dywersyfikacji rodzajów prowadzonej

działalności,
• budowanie układu instytucjonalnego odpowiadjącego standardom unijnym

                                           
13 A. Potoczek, Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła

Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2000, s. 174 i następne.
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oraz pełnionym funkcjom.
Działania podmiotów w wyżej wymienionym zakresie jest konieczne

ze względu na to, iż:
• pomiędzy regionami bogatymi i biednymi występują znacznie większe

rozpiętości w poziomie rozwoju badań naukowych i rozwoju technologicz-
nym niż wynikałoby to ze zróżnicowań PKB. Szczególnym problemem jest
wykorzystywanie osiągnięć naukowo-technicznych w gospodarkach regio-
nów słabych ekonomicznie bowiem część z nich nie tylko nie generuje wła-
snych innowacji, ale nie jest w stanie skutecznie absorbować innowacji
powstałych gdzie indziej.

• w regionach słabych małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają szczegól-
ne znaczenie dla kreowania miejsc pracy i rozwoju gospodarki.

• bezpośrednie inwestycje zagraniczne maja podstawowe znaczenie
dla wprowadzania w regionach nowych produktów i technik. Najtrudniej-
szym problemem w regionach słabych ekonomicznie w rozwoju jest inte-
gracja zagranicznych podmiotów z lokalną gospodarką.

• pomimo znaczącego postępu jaki dokonał się w ostatnich kilkunastu latach
w dalszym ciągu problemem pozostaje niska jakość infrastruktury trans-
portowej w regionach słabych ekonomicznie. Problemem regionów słabych
jest także niedostateczny rozwój instytucji edukacyjnych na poziomie wyż-
szym czego wynikiem jest dużo niższy niż przeciętnie w Unii Europejskiej
poziom wykształcenia siły roboczej.

• czynniki instytucjonalne stają się coraz ważniejszym elementem kształtują-
cym konkurencyjność. Jest nim m.in. wyposażenie w kapitał społeczny,
który sprzyja powiązaniom pomiędzy firmami zlokalizowanymi w regionie.
Niemniej ważna jest jakość instytucji administracji publicznej, a istotne
jej parametry to poziom decentralizacji i partnerstwa.

W sytuacji ograniczoności środków, które mogą być przeznaczone
na rozwój regionu podmioty polityki regionalnej muszą dokonywać licznych
wyborów związanych z ustalaniem priorytetów przeznaczonych do realizacji.
Jednak dokonywanie wyboru np między rozwojem otoczenia biznesu, sfery
badań i nauki, czy też rozbudową infrastruktury jest bardzo trydne ze względu
na znaczące oddziaływanie wszystkich wymienionych czynników na wzrost
konkurencyjności regionu. Podmioty polityki regionalnej powinny poszukiwać
innych podmiotów (również prywatnych) zainteresowanych działaniem
na rzecz rozwoju regionu, a zatem i podwyższeniem jego konkurencyjności.
Zjawisko takie jest powszechne w regionach Unii Europejskiej (tzw. inicjatywy
publiczno – prywatne).

Zaniedbania w pewnych dziedzinach rozwoju regionów są trudne do od-
robienia i wymagają czasu. Zdarza się jednak, iż zaniedbania te prowadzą
do trwałej marginalizacji regionów a tym samym prowadzą do braku możliwo-
ści podjęcia rywalizacji z innymi regionami choćby w celu pozyskania środków
przeznaczonych na rozwój.
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4. Bariery prowadzenia skutecznej polityki regionalnej

Realizacja polityki regionalnej powinna prowadzić do osiągania przyję-
tych celów. Jednak skuteczność tej polityki uzależniona jest od szeregu czyn-
ników, m.in. od układu instytucjonalnego tej polityki, tj. określenia podmiotów
i ich kompetencji oraz wyposażenia ich w instrumenty umożliwiające realizację
postawionych celów.

Niestety w Polsce polityka regionalna nie ma długiej historii, w związku
z tym nie został jeszcze ukształtowany system podmiotów i instytucji realizują-
cych tę politykę. Znaczne zróżnicowanie oraz mnogość podmiotów nie po-
zwala na stworzenie przejrzystego systemu instytucjonalnego. Ponadto częste
zmiany na szczeblu centralnym uniemożliwjaą stabilizację podmiotów odpo-
wiedzialnych za realizację tej polityki (początkowo nie było takiego podmiotu,
następnie kompetencje powierzono Ministerstwu Gospodarki, po czym przeka-
zano Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a po jego likwidacji
ponownie Ministerstwu Gospodarki)

Podmioty te nie są ponadto wyposażone w instrumenty pozwalające
na osiągnięcie zamierzonych celów. Dotyczy to zwłaszcza instrumentów finan-
sowych. Finansowanie polityki regionalnej zwłaszcza w dobie kryzysu finansów
publicznych jest znacznie ograniczone. Skuteczne (efektywne) prowadzenie
polityki zmierzającej do podwyższenia konkurencyjności regionu jest możliwe
jedynie w warunkach wyposażenia podmiotów w instrumenty umożliwiające
podejmowanie inwestycji podnoszących poziom rozwoju regionu. Od tego,
jakie będą instrumenty finansowe, będzie zależało czy samorząd stanie się
silnym podmiotem, czy też będzie tylko klientem administracji rządowej. Naj-
ważniejszym problem jest przepływ środków, który powinien być maksymalnie
zdecentralizowany, zapewniający samorządowi partnerską pozycję w kreowa-
niu polityki regionalnej. Obecnie w Polsce mimo decentralizacji kompetencji,
które przejęły samorządy lokalne i regionalne nie została dokonana reforma
finansów publicznych, pozwalająca na zmianę struktury dochodów samorzą-
dów na korzyść dochodów własnych umożliwiająca zapewnienie podmiotom
niezależności we wspieraniu rozwoju.

W sytuacji braku krajowych środków, które mogą być przeznaczone
na rozwój regionów duże znaczenie mogą odegrać środki pochodzące
z funduszy przedakcesyjnych, tym bardziej, że zostały one przyznane woje-
wództwom borykającym się z największymi problemami.14 W warunkach
znacznego deficytu budżetowego wymuszającego redukcję wydatków publicz-
nych należy liczyć się z faktem, iż w pierwszej kolejności zostaną zredukowane
wydatki inwestycyjne co pociąga za sobą groźbę dalszego obniżania tempa
wzrostu gospodarczego kraju. Co z kolei przyczynić się będzie do pogłębiania
dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski zarówno

                                           
14 W ramach Phare 2000 pomoc przeznaczona województwom które wykazują najniższy

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (wyjątek województwo śląskie, które bory-
ka się z problemami restrukturyzacyjnymi schyłkowych dziedzin gospodarki).
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wewnątrz kraju,15 jak i w stosunku do krajów Unii Europejskiej.
Sytuacja w jakiej znalazły się obecnie polskie regiony stawia je na prze-

granej pozycji w związku z niskim poziomem ich konkurencyjnośći w stosunku
do regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również cześci regio-
nów krajów kandydujących do członkostwa. M.in. od skuteczności realizwanej
polityki regionalnej zależeć będzie czy regiony Polski będą w stanie konkuro-
wać z regionami jednoczącej się Europy?

5. Wnioski

• Powyższe rozważania pozwalają na wyciągnięcie następujących wnio-
sków:

• Obecny poziom rozwoju regionów, którego syntetycznym wskaźnikiem jest
poziom PKB przypadający na 1 mieszkańca w polskich regionach świadczy
o niskiej ich konkurencyjności w stosunku do regionów Unii Europejskiej.

• Podwyższanie konkurencyjności regionów Polski powinno stanowić jeden
z podstawowych celów polityki regionalnej ze względu na poziom konku-
rencyjności regionów krajów Unii Europejskiej, z którymi będą musiały ry-
walizować polskie regiony po wstąpieniu Polski do Unii (co ma nastąpić
w 2004 r.).

• Rozwój regionów poprzez wzmacnianie ich potencjału rozwojowego sta-
nowi podstawę do podwyższania konkurencyjności regionów.

• Rozpoznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych konkurencyjności
regionów oraz ich wzmacnianie powinno przyczyniać się do podwyższania
poziomu ich konkurencyjności.

• Realizowana polityka regionalna mająca na celu podwyższanie konkuren-
cyjność regionów poprzez rozwój ich potencjału nie przynosi oczekiwanych
rezultatów ze względu na brak ukształtowanego układu instytucjonalnego
i niedostatecznego wyposażenia podmiotów polityki regionalnej w instru-
menty tej polityki, zwłaszcza finansowe.

• Szansę na rozwój regionów, zwłaszcza słabych ekonomicznie, stanowią
udostępniane Polsce środki pomocowe – obecnie w postaci funduszy
przedakcesyjnych, a po akcesji funduszy strukturalnych.
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Mirosław Zajdel

ISTOTA I ZAKRES POLITYKI STRUKTURALNEJ
(WYBRANE ZAGADNIENIA)

Na wstępie należy zauważyć, iż polityka strukturalna stanowi strategicz-
ny kierunek polityki ekonomicznej państw wysoko rozwiniętych. Dlatego też
w artykule zajmiemy się zaprezentowaniem wybranych zagadnień dotyczących
istoty i zakresu polityki przekształceń strukturalnych. Rozważana problematyka
wydaje się jednocześnie ważną tak z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu
widzenia.

Przy tym zaczynając od zdefiniowania pojęcia struktury, najogólniej moż-
na przyjąć, iż jest to „układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowią-
cych całość”.1 Terminu tego używa się w różnych dziedzinach i znaczeniach.
Jedną z nich jest gospodarka narodowa. Dla uściślenia pojęcia struktury go-
spodarki i zmian zachodzących w jej obrębie, przytoczymy kilka definicji naj-
częściej stosowanych w badaniach ekonomicznych. Niektóre uwypuklają za-
równo jakościowo-innowacyjne, jak i ilościowe związki struktur gospodarczych,
podczas gdy inne dotyczą głównie aspektów ilościowych.2

Typową definicję struktury gospodarczej odnośnie do danego rynku
sformułowali F.M. Scherer i D. Ross.3 Autorzy ci wiążą rynek z wszelką dzia-
łalnością gospodarczą. Struktura rynku obejmuje według nich takie cechy jak:
ilość, relatywny udział oraz rozkład sprzedających i kupujących; stopień fizycz-
nego lub subiektywnego zróżnicowania pomiędzy konkurującymi ze sobą
produktami; obecność lub nieobecność barier wejścia dla nowych firm; stosu-
nek kosztów zmiennych do kosztów stałych w danym okresie w typowym
przedsiębiorstwie; stopień, w którym firmy są pionowo powiązane ze sobą,
poczynając od produkcji surowców a na handlu detalicznym skończywszy;
geograficzne rozproszenie lub koncentracja kupujących i sprzedających.

Inaczej mówiąc Scherer i Ross definiują strukturę rynku jako zbiór cech
charakteryzujących dany rynek bądź, przy ujęciu ogólnym, całą działalność
gospodarczą. Natomiast M. Klamut uważa, iż opis struktury gospodarczej
zwykle uwzględnia podział pracy w gospodarce, który można by rozpatrywać
w różnych przekrojach, klasyfikując jej elementy według przyjętych kryteriów.
Zatem struktura gospodarcza to „układ elementów gospodarki oraz zespół

                                           
1 Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 706.
2 W pracach różnych autorów, zwłaszcza zajmujących się problemami polityki ekonomicznej

i rozwoju gospodarczego, formułowane są bardziej lub mniej rozbudowane określenia struk-
tury gospodarczej oraz cytowane definicje autorów wielu orientacji i szkół ekonomicznych;
dla naszych potrzeb przytoczymy niektóre z nich.

3 F. M. Scherer, D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton
Mifflin Company, Boston 1990, s. 4-5.
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relacji między nimi”.4 Podobne stanowisko reprezentuje Z. Mikołajewicz, któ-
ry przez strukturę gospodarki rozumie: „zbiór jej elementów składowych,
ich relacje wzajemne i stosunek do całości zbioru”.5 Rozpatruje się ją według
różnych kryteriów, wyodrębniając jej składowe, mogące być przedmiotem
kolejnych podziałów, w zależności od konkretnych potrzeb badawczych.
Dla analizy istoty i zakresu polityki strukturalnej, naszym zdaniem, szczególne
znaczenie mają takie składowe struktury gospodarczej, które wynikają z po-
działu według następujących kryteriów:
• rodzaju działalności, tzw. struktura rzeczowa gospodarki wyróżniająca m.in.

sfery, sektory gospodarki narodowej, jej działy, gałęzie, branże, dziedziny,
sekcje, a także rodzaje i grupy produktów i świadczonych usług;

• rozmieszczenia, tzw. struktura przestrzenna, ukazująca rozmieszczenie
badanych elementów gospodarki w jednostkach obszaru (terytorialnych);

• własności, a więc struktura podmiotowo-własnościowa grupująca podmioty
gospodarcze według zasad przynależności i podporządkowania, istotna
w procesach zarządzania gospodarką.6

W zależności od poziomu i stopnia agregacji występują trzy rodzaje
struktur gospodarczych:
• makrostruktura − wskazuje na relacje pomiędzy różnymi składowymi gospo-

darki w ujęciu najbardziej zagregowanym, w skali gospodarki narodowej,
w sferze produkcji, wymiany i podziału;

• mezostruktura − relacje gałęziowo-branżowe lub regionalne, występujące
między makro i mikrostrukturą;

• mikrostruktura − relacje wewnętrzne elementarnych układów gospodar-
czych. W przedsiębiorstwie może np. odnosić się to do podziału na zakłady,
wydziały, oddziały, a także do podziału na produkty i grupy wyrobów, struk-
tury podstawowych czynników wytwórczych, itp.7

Zauważamy, że strukturę można rozpatrywać statycznie i dynamiczne,
uwzględniając to, iż składowe znajdują się w ciągłym ruchu, powodując prze-
obrażenia strukturalne.

Zmiany struktur są rezultatem oddziaływania różnorodnych czynników,
ekonomicznych jak i pozaekonomicznych. Te pierwsze można pogrupować
zgodnie z klasyfikacją A. Lipowskiego następująco:8

                                           
4 M. Klamut, Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo

A E, Wrocław 1996, s. 9.
5 Z. Mikołajewicz, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Uniwersytet Opolski,

„Studia i Monografie” Opole 1995, nr 222, s. 10.
6 Ibidem, s. 11.
7 Por. m.in.: W. Dymarski (red.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN,

Warszawa - Poznań 1992, s. 59-60; S. Marciniak, Struktura gospodarcza Polski. Optymalne
kierunki zmian, PWE, Warszawa 1986, s. 180-182.

8 A. Lipowski, Przemiany strukturalne, INE PAN, „Studia i Materiały”, Warszawa 1994, nr 4,
s. 18.
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• czynniki rzeczowo-podażowe oraz popytowe (m.in. majątek, wiedza, siła
robocza, efektywny popyt, itd.);

• czynniki instytucjonalno-systemowe (tzn. związane z funkcjonowaniem
podmiotów gospodarczych oraz powiązane z działalnością państwa w sfe-
rze przemian strukturalnych).

Działania władzy (zarówno szczebla krajowego, regionalnego, czy lokal-
nego), a także innych podmiotów w gospodarce narodowej, mające na celu
rozwój pewnych elementów zastanej struktury są wyrazem polityki struktural-
nej.

W literaturze spotkać można wiele definicji polityki strukturalnej. Na przy-
kład zdaniem B. Winiarskiego, „polityka strukturalna jako część składowa
ogólnej polityki społeczno-gospodarczej państwa podejmuje wszystkie jego
oddziaływania na kierunki i dynamikę przekształceń struktury społeczno-
gospodarczej kraju”.9 Z kolei, A. Karpiński twierdzi, iż polityka strukturalna
obejmuje całokształt środków i narzędzi ekonomicznych oraz preferencji, sto-
sowanych do kształtowania struktury produkcji, struktury jej rozmieszczenia
terytorialnego i struktury obrotów z zagranicą.10 Godnym uwagi jest także
stanowisko Z. Mikołajewicza, według którego omawiany termin oznacza „cało-
kształt środków i instrumentów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych
i innych, wyrażających określone preferencje podmiotu gospodarczego i sto-
sowanych w procesie kształtowania pożądanej przezeń struktury gospodar-
ki”.11 Sądzimy, iż szczególnie przemiany struktury wewnątrz przemysłu (zwa-
żywszy na jego istotną rolę ekonomiczną), mogą mieć decydujące znaczenie
w całokształcie przeobrażeń gospodarki. Przez politykę przemysłową rozumie
się na ogół, działalność interwencyjną państwa, prowadzoną w stosunku do
przemysłu, polegającą na modyfikacji alokacji zasobów, dokonywanej przez
mechanizm rynkowy. Polityka ta jest stosowana wobec przemysłu jako całości
oraz w stosunku do jego gałęzi i branż oraz przedsiębiorstw. Oddziałuje ona
na decyzje inwestycyjne poszczególnych przedsiębiorstw sektora publicznego
i prywatnego. Dąży do zwiększenia chłonności zasobów pracy i obniżenia
stopy bezrobocia, poprawy bilansu płatniczego i ogólnej efektywności produkcji
przemysłowej.12

Warto nadmienić, iż po raz pierwszy rozwiniętą koncepcję polityki struk-
turalnej (w tym odnośnie do przemysłu) sformułował rząd RFN w latach pięć-
dziesiątych, w postaci tzw. protekcjonizmu branżowego, w ujęciu regionalnym
i sektoralnym. Z końcem lat siedemdziesiątych zaczęto ją realizować, z pozy-
tywnym na ogół skutkiem, w większości państw zachodnioeuropejskich oraz
w krajach Dalekiego Wschodu (takich m.in. jak: Japonia, Korea Południowa,
                                           
9 B. Winiarski, Polityka strukturalna i jej uwarunkowania, [w:] Polityka ekonomiczna,

A E im. Oskara Langego we Wrocławiu, „Prace Naukowe”, Wrocław nr 570/1991, s. 7.
10 A. Karpiński, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych,

Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 154.
11 Z. Mikołajewicz, Procesy restrukturyzacji..., op. cit., s. 13.
12 Por. B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo AE, Wrocław 1994,

s. 197.
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Tajwan, Malezja, Singapur) − jako podstawową formę prowadzonej przez ich
rządy aktywnej polityki gospodarczej.

Do podstawowych celów polityki strukturalnej należy:13

• dążenie do poprawy efektywności ekonomicznej gospodarki i ukształtowa-
nia określonej struktury produkcji oraz zdolności produkcyjnych przez szyb-
sze przemieszczanie zasobów z dziedzin o niższej rentowności do tych,
w których działalność jest ona wyższa;

• przyspieszenie wzrostu gospodarczego i przeciwdziałanie bezrobociu;
• dążenie do modernizacji gospodarki i przemysłu przez szybszy rozwój tych

dziedzin działalności, które pełnią rolę nośników współczesnego postępu
technicznego, technologicznego i organizacyjnego;

• zwiększanie konkurencyjności rodzimych wyrobów i usług na rynkach
światowych oraz wzmocnienie proeksportowej orientacji gospodarki;

• wykorzystanie procesu zmian strukturalnych do ograniczania wpływu barier
surowcowych, energetycznych, demograficznych, chłonności rynku oraz in-
nych, które występują w procesie rozwoju ekonomicznego.

Polityka przekształceń strukturalnych odnosi się nie tylko do całej gospo-
darki narodowej, często jest rozpatrywana w ujęciu węższym. W tym opraco-
waniu przyjmujemy to właśnie podejście, odnoszące się m.in. do poszczegól-
nych sektorów i dziedzin gospodarczych (np. polityka przemysłowa), struktury
własnościowej (polityka przekształceń własnościowych − prywatyzacja sektora
publicznego, oddolny rozwój sektora prywatnego, reprywatyzacja), czynników
wzrostu (polityka zatrudnienia), czy też danych regionów (polityka regional-
na).14

Przy tym stosowany zestaw narzędzi polityki strukturalnej (także wobec
przemysłu) obejmuje instrumenty bezpośrednie i pośrednie. Do tych pierw-
szych należą m.in. subwencje, ustawodawstwo antytrustowe, ograniczenia
administracyjne. Na ogół w rozwiniętych gospodarkach rynkowych subsydia
stosowane są w bardzo ograniczonym stopniu. Dotyczy to głównie dziedzin
technologicznie przestarzałych, utrzymywanych ze względów społecznych
lub przemysłów przyszłościowych, które mają szansę na szybki rozwój. Do
imstrumentów bezpośrednich można by zaliczyć również stymulowanie po-
wstawania przedsiębiorstw w strefach dynamicznego rozwoju, przy uwzględ-
nieniu zarazem interesów ogólnonarodowych.

Natomiast narzędziami pośredniego oddziaływania obok instrumentów
promujących rozwój dziedzin proeksportowych, są zwłaszcza kredyt bankowy,
polityka stopy procentowej, system gwarancji kredytowych dla inwestorów oraz

                                           
13 Por. M. Klamut, Wzrost gospodarczy w procesie transformacji, [w:] B. Winiarski,

K. Wilk (red.), Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych. Ocena, kierunki dal-
szych działań, „Materiały Konferencyjne”, AE, Wrocław 1995, PN 704, s. 47-48.

14 Zob. J. Kotowicz, Interwencjonizm państwa w procesie przemian strukturalnych. Polityka
przemysłowa, „Gospodarka Narodowa” 1992, nr 4, s. 34 oraz A. Fajferek (red.), Polityka
ekonomiczna, Wydawnictwo AE, Kraków 1999, s. 182.
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instrumentacja budżetowa, tzn. system preferencji fiskalnych, przyspieszona
amortyzacja, itp.15

Ponadto warto wspomnieć, iż polityka strukturalna przybiera różne for-
my.16 Odpowiednie instytucje rządowe, pozarządowe stymulują zmiany, czyli
kreują politykę dostosowawczą, akcentując potrzebę rozwoju nowych, dyna-
micznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Z drugiej strony mogą również
hamować upadek niektórych dziedzin (np. ze względów społecznych, „osłono-
wych”, protekcyjnych, itd.) oraz ograniczać swobodną wymianę międzynaro-
dową. Czasem chroni się w ten sposób miejsca pracy m.in. w rolnictwie, gór-
nictwie, hutnictwie, przemyśle lekkim. Czyli dotyczy to dziedzin, w których
popyt na towary i usługi maleje lub, które nie są w stanie sprostać konkurencji
zagranicznej i przez to nie dają oczekiwanych zysków. Zatem chodzi tu rów-
nież o ograniczanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków.

Drugim typem dostosowań jest polityka zapobiegawcza, opierająca się
na mechanizmie rynkowym i polegająca głównie na popieraniu przedsiębior-
czości i inicjatywy prywatnej. Rząd na ogół nie podejmuje wtedy działań bez-
pośrednio związanych z przekształceniami strukturalnymi, zakładając,
że najlepszym ich regulatorem jest rynek. Instytucje rządowe
oraz pozarządowe zajmują się usuwaniem ograniczeń hamujących jego
sprawne funkcjonowanie i prowadzących do praktyk monopolistycznych.

Wyróżnia się także antycypacyjną politykę strukturalną, która polega na
ułatwianiu przedsiębiorstwom dostosowywania się do nowych warunków go-
spodarczych w przyszłości. Ma ona na celu pobudzanie przesunięć zasobów
kapitału i pracy do gałęzi „wzrostowych” (tzn. „lokomotyw rozwoju”), na ogół są
to gałęzie wysokiej techniki (high tech).

Przyjmuje się również, iż najbardziej dojrzałą formą polityki strukturalnej
jest restrukturyzacja. W literaturze anglojęzycznej jest ona określana terminem
„restructuring” − tzn. przebudowa struktury.17 Przy tym ogólnie rozumie się
przez to przemiany dokonujące się bądź jakie winny się dokonać w różnych
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.18 Jest to także m.in. wysoce
złożony, wielowymiarowy proces przekształcania struktur regionalnych,
w pewnej mierze pod wpływem świadomie ukierunkowanych działań podmio-
tów gospodarczych i administracyjnych.19

                                           
15 Por. J. Kotowicz-Jawor, Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN,

Warszawa 1998, s. 33-34.
16 B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999, s. 286-287.
17 Por. W. Jakóbik, Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Friedrich Ebert Sti-

ftung, Warszawa 1993, s. 10 oraz zob. także: W. Jakóbik, Zmiany systemowe a struktura go-
spodarki w Polsce, PWN, Warszawa 2000, s. 21-22.

18 Por. H. Mortimer-Szymczak, Restrukturyzacja a rynek pracy, [w:] I. Lipowicz (red.), Społecz-
ne skutki restrukturyzacji przemysłu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 18.

19 Z. Zajda, Główne opcje restrukturyzacyjne w regionie w okresie transformacji systemowej,
[w:] Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych – doświadczenia zachodnie a sytuacja
w Polsce, CUP, Friedrich Ebert Stiftung, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Warszawa 1991, s. 17,
zob. także: S. L. Bagdziński, W. Kosiedowski, M. Marszałkowska, Ekonomiczne założenia
rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej,
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Proces restrukturyzacji w nowoczesnym znaczeniu jest wynikiem świa-
domej i zamierzonej działalności państwa za pomocą wykształconych mecha-
nizmów ekonomicznych, zmierzających do przyspieszenia procesu przemiesz-
czania zasobów gospodarki z gałęzi przestarzałych, nierentownych i nie będą-
cych w stanie sprostać wymogom konkurencji międzynarodowej do gałęzi
nowoczesnych, wysoce rentownych oraz konkurencyjnych. Istotą restruktury-
zacji w takim rozumieniu są świadome przekształcenia w rozmiarach oraz
proporcjach produkcji, metodach wytwarzania, układach własnościowych,
systemach zarządzania, a także rozmieszczeniu przestrzennym czynników
produkcji.20 Dlatego też, do procesów restrukturyzacji zalicza się takie zmiany
strukturalne, które spełniają trzy kryteria:
• mają świadomy charakter,
• realizowane są według określonego programu,
• przeprowadzane są zgodnie z przewidzianymi mechanizmami i środkami

ekonomicznymi.
Z powyższych względów można odróżniać proces restrukturyzacji, w tym

rozumieniu, od pojęcia zmian strukturalnych. Różnice między tymi pojęciami
sprowadzają się głównie do roli czynnika świadomości w procesie zmian.
Przemiany struktury utożsamiane są z reguły ze stanem ex post. Natomiast
przez restrukturyzację należałoby uważać głównie przekształcenia zamierzone
świadomie, czyli zaprogramowane ex ante. Chodzi tu o dynamiczny proces
przebudowy danej struktury, jej poszczególnych ogniw i występujących między
nimi powiązań.21

W zależności od podmiotu decyzyjnego, stanowiącego w sprawach re-
strukturyzacji, wyróżnia się trzy jej podstawowe rodzaje, istotne dla praktyki
polityki przekształceń strukturalnych.

Pierwszym z nich jest restrukturyzacja przeprowadzana bezpośrednio
w jednostkach gospodarczych. Polega na przekształceniach stanu prawno-
organizacyjnego, metod zarządzania, powiązań z otoczeniem zewnętrznym
oraz ze zmianami jakości, asortymentu, technologii produkcji, itp. Ten rodzaj
restrukturyzacji określa się mianem mikrorestrukturyzacji bądź restrukturyzacji
wewnętrznej.

Drugim rodzajem jest restrukturyzacja dokonująca się w skali makro −
kraju, zwana makrorestrukturyzacją lub restrukturyzacją zewnętrzną. Mamy tu
na względzie proces, w którym państwo lub inny podmiot zewnętrzny za po-
mocą różnych instrumentów aktywnie oddziałuje w kierunku przyspieszenia
rozwoju określonych dziedzin gospodarczych, kosztem innych, zmierzając
tą drogą do poprawy globalnych wyników gospodarowania. Towarzyszą temu
na ogół zmiany w przeznaczaniu środków kierowanych na rozwój, z dziedzin,

                                                                                                                   
[w:] S. L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczka, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 52-53.

20 Zob. A. Karpiński, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warsza-
wa 1986, s. 20-22.

21 Ibidem.
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działów (sekcji), gałęzi tradycyjnych, schyłkowych i nieefektywnych do tych,
które są bądź mogą stać się prorozwojowe.

Trzecim rodzajem jest mezorestrukturyzacja. Ma ona miejsce pomiędzy
tymi dwoma omówionymi układami i dotyczy przemian strukturalnych zacho-
dzących w obrębie analizowanego obszaru, makroregionu, regionu (woje-
wództwa), okręgu lub zespołu przemysłowego, itp. Stwarza się tu możliwości
transformacji gospodarczej określonego obszaru (jednostki terytorialnej)
i permanentnej restrukturyzacji regionów. Mechanizmy te wiążą się często
z procesem innowacji.

W tym kontekście możemy (w skali światowej) wymienić za A. Kuklińskim
trzy typy regionów, podlegających restrukturyzacji:22

• regiony innowacyjne, w których dzięki koordynacji innowacyjności i przed-
siębiorczości następuje wzrost i rozwój gospodarczy. W każdym okresie hi-
storii niewiele regionów w skali światowej zasługuje na to miano;

• regiony adaptacyjne − są nimi takie, które we właściwym czasie potrafią
wykorzystać mechanizm dyfuzji innowacji i stworzyć na swoim obszarze ko-
rzystne warunki dla działalności społeczno-ekonomicznej, umożliwiające mu
długotrwałą poprawną egzystencję;

• regiony skanseniczne, w których zupełnie nie funkcjonuje mechanizm per-
manentnej restrukturyzacji; z reguły w danym okresie historycznym zamie-
niają się w obszary zacofane społecznie i gospodarczo.

Należałoby zauważyć, że obok klasycznych regionów zacofanych i słabo
rozwiniętych możemy wyróżnić również regiony depresyjne (bądź nią zagrożo-
ne), problemowe lub też strukturalnie nie dostosowane.23 Niedostosowanie to
może być dwojakiego charakteru. Możemy mieć tu do czynienia z regionami
o dysproporcjach w stosunku do makrostruktury bądź z regionami źle ustruktu-
ryzowanymi zarówno pod względem działowo-gałęziowym jak i (lub) prze-
strzennym. Konieczność ich restrukturyzacji wynika z potrzeby przebudowy
struktur ekonomicznych i dostosowywania ich do wymogów nowoczesnej
i efektywnej gospodarki rynkowej, będącej na drodze do integracji z Unią Eu-
ropejską. Dlatego też ze względu na rozmieszczenie i skalę obszarów depresji
w Polsce, skupisk bezrobocia, strukturalnych i ekologicznych zagrożeń; wyma-
gane jest dalsze intensyfikowanie procesów ich przebudowy społeczno-
gospodarczej. Szczególnie istotnym wydaje się problem restrukturyzacji sta-

                                           
22 A. Kukliński, Restrukturyzacja polskich regionów jako problem współpracy europejskiej.

Uwagi dyskusyjne, [w:] A. Kukliński, B. Jałowiecki (red.), Restrukturyzacja regionów jako
problem współpracy europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991, tom 1, s. 320-
321.

23 Zob. m.in.: B. Winiarski, Przekształcenia ustrojowo-systemowe a problemy polityki regional-
nej w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, [w:] Problemy polityki regionalnej Polski
w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu,
„Prace Naukowe”, Wrocław 1994, nr 671, s. 10; J. Kołodziejski, Polityka regionalna w proce-
sie transformacji ustrojowej Polski, [w:] Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych
do Wspólnoty Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN,
Warszawa 1994, s. 191.
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rych tradycyjnych obszarów przemysłowych. Wymagają one wprowadzania
nowych działalności różnicujących ich bazę ekonomiczną.24 Powody społecz-
no-ekonomiczne wskazują na konieczność głębokiej restrukturyzacji m.in.
górnośląskiego, wałbrzyskiego, łódzkiego, a także w części staropolskiego
okręgu przemysłowego.25 Przy czym poczynania podejmowane w samych
regionach w ramach pewnych elementów polityki intraregionalnej, wymagają
wsparcia zewnętrznego, a ewentualne posunięcia polityki interregionalnej
winny być zsynchronizowane z ogólną polityką strukturalną państwa. Zatem
podstawowymi podmiotami inicjującymi i koordynującymi procesy i program
zmian strukturalnych na szczeblu pośrednim powinny być regionalne (lokalne)
organy władzy i administracji państwowej przy współudziale instytucji central-
nych oraz we współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Reasumując stwierdzamy, iż restrukturyzacja gospodarki na szczeblu re-
gionalnym ma za zadanie realizację własnych celów (niesprzecznych z ogól-
noekonomicznymi), które mają uwzględniać lokalne uwarunkowania i realia
społeczno-ekonomiczne danego regionu. Jednocześnie należy zauważyć,
iż do tego zagadnienia trzeba jednakże podchodzić w sposób kompleksowy,
uwzgledniający również kontekst makroekonomicznej polityki gospodarczej.
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Mirosław Zajdel

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Proces transformacji polskiej gospodarki, zapoczątkowany w końcu
1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniósł wiele różnorodnych zmian,
zarówno na ogólnokrajowym jak i lokalnych rynkach pracy. W tych warunkach
miały miejsce przemiany strukturalne w łódzkiej gospodarce oraz pojawiło się
bezrobocie rejestrowane na regionalnym rynku pracy. Woj. łódzkie cechuje się
wciąż w dużej mierze monokulturą przemysłową, związaną ze znaczną rolą
przemysłu lekkiego. Ta specyfika ma także znaczenie dla analizy przyczyn,
stanu i struktury bezrobocia w omawianym województwie.

Zasadniczym celem artykułu jest zatem pogłębienie znajomości proble-
matyki dotyczącej przeobrażeń sytuacji na lokalnym (regionalnym) rynku pra-
cy, mających wpływ na stan i strukturę bezrobocia w woj. łódzkim (w granicach
administracyjnych sprzed 1 stycznia 1999 r.). W opracowaniu posłużono się
danymi z roczników statycznych i innych publikacji Urzędu Statystycznego
w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Głównego Urzędu Staty-
stycznego w Warszawie. Informacje te odnoszą się do lat dziewięćdziesiątych.

Sytuacja na regionalnym rynku pracy zależy od wielu uwarunkowań,
z których szczególne znaczenie ma struktura gospodarki i czynniki demogra-
ficzne. Województwo łódzkie stanowiło do 1998 r. integralną część Makrore-
gionu Środkowego. Zajmowało (od 1975 r. do 1998 r.) ok. 0,5% ogólnej po-
wierzchni Polski, będąc w tym czasie najmniejszym ze względu na obszar,
regionem wojewódzkim (spośród 49-ciu) w kraju. Koncentrowało ono 2,9%
mieszkańców, 3 % pracujących, 2,9% bezrobotnych oraz 2,7% inwestycji
ogółem (dane za 1998 r.).1 Jednocześnie było województwem najbardziej
zurbanizowanym (ok. 93% ludności to ludność miejska), w którym dominującą
rolę odgrywała aglomeracja łódzka. Natomiast od 1 stycznia 1999 r. na skutek
reformy terytorialnej kraju, województwo to ma powierzchnię 18 219 km2 (5,8%
pow. ogółem, co daje 9 miejsce), koncentrując przy tym 6,9% ludności Polski −
dane za 1999 r.2

Należałoby przy tym zauważyć, iż procesy transformacyjne sprawiły,
że zniknęły niedobory siły roboczej występujące w gospodarce centralnie
planowanej, natomiast pojawiło się zjawisko jawnego bezrobocia.3 W latach
1990-1993 wystąpił bardzo znaczny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobot-
nych w analizowanym województwie. W 1990 r. liczba ta wyniosła 47 646
osób, z tego 41,4% stanowiły kobiety, a 58,6% mężczyźni. W 1991 r. omawia-
                                           
1 Wojewódzki Biuletyn Statystyczny 1998, US w Łodzi, nr 12, s. 17-18.
2 Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2000, US w Łodzi, Łódź 2000, s. 37.
3 Szerzej na ten temat zob. M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej

gospodarki, t. 1, INE PAN, Poltext, Warszawa 1997, s. 237-241.
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na liczba zwiększyła się do 87 240 osób, co stanowiło 15,4% zawodowo czyn-
nych. Udział kobiet w grupie bezrobotnych zwiększył się do 47,1%. W kolejnym
1992 r. przybyło około 5 tys. zarejestrowanych osób będących bez pracy,
co podniosło stopę bezrobocia do 16,4%. W tymże roku kobiety znów stano-
wiły 47,1% ogółu. W 1993 r. odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych.
Przybyło ich 15 tys. Stopa bezrobocia wyniosła 18,9%. Struktura zarejestrowa-
nych osób pozostających bez pracy wg płci była zbliżona do roku poprzednie-
go.4 Od II kwartału 1994 r. notowany jest spadek ogólnej liczby bezrobotnych
w woj. łódzkim. W grudniu tegoż roku stopa bezrobocia wyniosła 19,5%,
a udział bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu stanowił 48,2%. W 1995 r.
omawiane zagadnienie przedstawiało się następująco: stopa bezrobocia
18,1% a udział bezrobotnych kobiet osiągnął 53% ogółu. Natomiast w kolej-
nych latach omawiane wielkości wynosiły odpowiednio: 16,2% oraz 55,7% dla
1996 r.; 12,5% i 55% dla 1997; 12,7% i 53,8% dla 1998 r. Należy przy tym
zauważyć, że stopa rejestrowanego bezrobocia w województwie była wyższa
od analogicznego wskaźnika w Polsce (tabela 1). Dla woj. łódzkiego można
wyodrębnić dwa główne podokresy: lata 1990-1991, kiedy wystąpił bardzo
silny wzrost bezrobocia i odnotowano wzrost podaży pracy, a jednocześnie
zanotowano stosunkowo silny spadek popytu na pracę oraz okres po 1991 r.,
kiedy to zaobserwowano wyraźne spowolnienie wzrostu bezrobocia, zaś od
1994 r. wystąpił nawet jego sukcesywny spadek (za wyjątkiem 1998 r., kiedy
miał miejsce niewielki jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Ponadto
wyjaśnienia zróżnicowanej dynamiki bezrobocia dostarczają tendencje w za-
kresie zwolnień grupowych. Dotyczyły one głównie firm zatrudniających od 100
do 500 osób. Wystąpił dość silny wzrost tych zwolnień do 1992 r., po czym
nastąpił wyraźny ich spadek. Może to świadczyć o pewnym przystosowywaniu
się przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarczych.

Należy stwierdzić również, iż zwłaszcza w latach 1990-1996 miały miej-
sce zmiany legislacyjne dotyczące zatrudnienia i bezrobocia. Początkowo
prawo do zasiłku miały wszystkie osoby pozostające bez pracy, a gotowe do
jej podjęcia z wyłączeniem emerytów, rencistów, rolników indywidualnych,
osób prowadzących działalność gospodarczą lub podlegających ubezpieczeniu
społecznemu z innego tytułu.5 Następnie legislacja stawała się coraz bardziej
restrykcyjna wobec przyznawania statusu osoby bezrobotnej, co wywołało
określone implikacje dla polityki na rynku pracy. Zgodnie z powtórnie znoweli-
zowaną w 1996 r. Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
z 14.12.1994 r., prawo do zarejestrowania się jako bezrobotny i pobierania
zasiłku generalnie nie przysługuje osobom, które podejmują jakąkolwiek pracę
oraz absolwentom szkół.6 Tak więc pojawia się tu także kwestia porównywal-
ności danych statystycznych za kolejne lata.

                                           
4 Por. S. Borkowska, Bezrobocie w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis”,

Folia Oeconomica , nr 140/1996, s. 37-38.
5 Wg Ustawy o zatrudnieniu z 29 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 446, z 1989 r.).
6 Zob. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. nr 1,

poz.1 z 1995 r.) oraz Dziennik Ustaw 1996 r. nr 5, poz. 34 wraz z późniejszymi zmianami.
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Tab. 1. Bezrobotni w województwie łódzkim wg płci i stopa bezrobocia
w latach 1990-1998; stan na 31 grudnia

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

a 47646 87240 92205 107318 102139 89817 77988 51148 51722
Ogółem b 100,0 183,1 193,5 225,2 214,4 188,5 163,7 107,4 108,6

a 19745 41019 43449 50632 49190 47595 43420 28143 27852
Kobiety b 100,0 207,7 220,1 256,4 249,1 241,0 219,9 142,5 140,9

a 27901 46221 48756 56686 52949 42222 34568 23005 23870
Mężczyźni b 100,0 165,7 174,7 203,2 189,8 151,3 123,9 82,5 85,7
Stopa bezrobo-
cia* w woj.
łódzkim

8,5% 15,4% 16,4% 18,9% 19,5% 18,1% 16,2% 12,5 12,7

Stopa bezrobo-
cia w Polsce

6,5% 12,2% 14,3% 16,4% 16,0% 14,9% 13,6% 10,3 10,4

a – w liczbach bezwzględnych; b – dynamika zmian w %, rok 1990=100.
* Stopa bezrobocia liczona jest jako liczba bezrobotnych do liczby aktywnych zawodo-
wo.
Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Głównego
Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Największe znaczenie dla kształtowania się sytuacji na rynku pracy wo-
jewództwa łódzkiego w badanym okresie, z punktu widzenia relacji podaży
i popytu na pracę miało miasto Łódź. Procesy jakie zachodziły w tym ośrodku
odnośnie do zjawiska bezrobocia, miały również bezpośredni wpływ na woje-
wódzki rynek pracy (ponieważ ok. 80% bezrobotnych to mieszkańcy Łodzi).7
W niewielkim stopniu oddziaływały na ten rynek pozostałe miasta woj. łódzkie-
go. Do końca 1992 r. udział zarejestrowanych bezrobotnych z innych rejono-
wych biur pośrednictwa pracy niż z Łodzi wynosił poniżej 10%. (tabela 2).

Tab. 2. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według rejonowych
urzędów pracy w województwie łódzkim w latach 1990-1998
(w %); stan na 31 grudnia

Wyszczegól-
nienie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Województwo
łódzkie ogółem

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

RUP Łódź 79,6 78,4 78,7 80,4 79,4 77,3 73,6 75,1 71,1
RUP Pabianice 7,6 9,1 8,2 7,1 7,4 8,1 9,1 9,0 9,8
RUP Zgierz 8,2 9,1 10,0 12,5 13,2 14,6 17,2 15,9 19,1
RUP Ozorków 4,6 3,4 3,1 x x x x x x

                                           
7 Szerzej na temat bezrobocia w Łodzi zob.: M. Zajdel, Bezrobocie w Łodzi w okresie trans-

formacji, „Gospodarka w Praktyce i Teorii", Katedra Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
nr 2(7)/2000.
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x – rejon zlikwidowany.
Źródło: jak w tabeli 1.

Na poziom i strukturę bezrobocia w znacznym stopniu wpływał wiek osób
poszukujących zatrudnienia. Osoby w wieku 35-44 lat w największym stopniu
zostały objęte procesem dezaktywizacji. Wskaźnik struktury był dla nich wyso-
ce zróżnicowany i wynosił od 50,2% w 1991 r. do 28,1% w 1998 r. Wykazywał
on przy tym tendencję spadkową. Niepokojącym zjawiskiem był wzrost wskaź-
nika struktury bezrobotnych w wieku 18-24 lata z 11,8% w 1991 r. do 22,5%
ich ogółu w 1998 r. Zarejestrowane w urzędach pracy osoby z tego przedziału
wiekowego winny w dalszym ciągu kontynuować edukację w celu podniesienia
poziomu wykształcenia, tym samym zwiększenia szans na znalezienie pracy.
Fakt ten wskazuje nie tylko na potrzebę wdrażania specjalnych programów
polityki na rynku pracy, ale także sygnalizuje zapotrzebowanie na dokonywanie
zmian w systemie kształcenia. Osoby bezrobotne w wieku 25-44 lat domino-
wały w badanym okresie na rynku pracy województwa łódzkiego (tabela 3).
Wskaźnik struktury dla tej grupy wiekowej wahał się od 68,5% w 1991 r.
do 48,3% ogółu w 1998 r. Osoby te odznaczają się ustabilizowanymi kwalifika-
cjami zawodowymi i są w pełni „sił twórczych” Obserwowano niewielki odsetek
osób w wieku przedemerytalnym wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
(od 3,2% w 1991 r. do 6,4% w 1996 r. i 3,9% w 1998 r.). Było to spowodowane
m.in. wdrożeniem przepisów o możliwości przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę i niektórymi przywilejami zawodowymi (np. wobec pracowników zatrudnio-
nych w warunkach szkodliwych dla zdrowia) oraz dodatkowymi ustaleniami,
wynikającymi z procesu likwidacji przedsiębiorstw państwowych, co umożliwiło
osobom zagrożonym redukcją miejsc pracy przejście na emeryturę. Zatem
obsługa i koszt dezaktywizacji zawodowej pracujących w starszych grupach
wiekowych obciążył głównie system emerytalno-rentowy.

Tab. 3. Bezrobotni w województwie łódzkim według wieku w latach
1991-1996; stan na 31 grudnia

Grupy wiekowe 1991 1992 1993 1994 1995 1996

a 746 152 285 31 17 3
do 17 lat b 0,9 0,2 0,3 0,03 0,02 0,0

c x 20,4 187,5 10,9 54,8 17,6
a 10304 13991 21988 21485 19065 13895

18 - 24 b 11,8 15,2 20,5 21,0 21,2 17,8
c x 135,8 157,2 97,7 88,7 72,9
a 15970 23844 26586 21371 18339 14437

25 - 34 b 18,3 25,9 24,8 20,9 20,5 18,5
c x 149,3 111,5 80,4 85,8 78,7
a 43805 32576 32943 32378 25600 20791

35 - 44 b 50,2 35,3 30,7 31,7 28,5 26,7
c x 74,4 101,1 98,3 79,1 81,2
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a 13649 18658 19746 21668 22190 23969
45 - 54 b 15,6 20,2 18,4 21,2 24,7 30,6

c x 136,7 105,8 109,7 102,4 107,7
a 2766 2984 5747 5206 4606 4953

55 i więcej b 3,2 3,2 5,3 5,2 5,1 6,4
c x 107,9 192,6 90,6 88,5 107,5
a 87240 92205 107318 102139 89817 77988

Ogółem b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c 183,1 105,7 116,4 95,2 87,9 86,8

a – w liczbach bezwzględnych.
b – w % bezrobotnych ogółem.
c – dynamika zmian w %, rok poprzedni=100.

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując strukturę bezrobotnych według poziomu wykształcenia (tabe-
la 4) zauważamy, iż wyraźnie dominującą grupę stanowiły osoby bezrobotne
z wykształceniem pełnym i niepełnym podstawowym. Udział ich wzrósł
z 40,1% w 1991 r. do 43,8% w 1996 r. i 42,4% w 1998 r. Najniższy i stale
zmniejszający się do 1996 r. udział wśród zarejestrowanych osób chcących
podjąć pracę miały osoby z wykształceniem wyższym (od 4,8% ogółu
w 1991 r. do 2,5% w 1996 r. oraz 3,3% w 1998 r.). Wskaźnik struktury dla
bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz ogól-
nokształcącym również wykazywał tendencję spadkową. Wzrósł natomiast
odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym −
z 22,2% w 1991 r. do 29,3% w 1994 r. Następnie spadł on do 26,4% w 1995 r.
i 25,2% w 1996 r. oraz 24,1% w 1997 r., poczym wzrósł do 27,1% w 1998 r.
Można więc wysnuć wniosek o potrzebie dalszych zmian w systemie kształce-
nia.

Tab. 4. Bezrobotni w województwie łódzkim według wykształcenia
w latach 1991-1996; stan na 31 grudnia

Poziom
Wykształcenia 1991 1992 1993 1994 1995 1996

a 34905 38221 46787 40061 38011 34117
b 40,1 41,5 43,6 39,2 42,3 43,8

Podstawowe
i niepełne
podstawowe c x 109,5 122,4 85,6 94,9 89,8

a 19368 19021 27961 29984 23734 19658
b 22,2 20,6 26,1 29,3 26,4 25,2Zasadnicze

Zawodowe
c x 98,2 147,0 107,2 79,2 82,8
a 8490 9730 10466 8751 7715 6673
b 9,7 10,6 9,8 8,6 8,6 8,5Średnie

ogólnokształcące
c x 114,6 107,6 83,6 88,2 86,1



Mirosław Zajdel: Stan i struktura bezrobocia… 377

a 20257 21607 18611 20400 18000 15636
b 23,2 23,4 17,3 20,0 20,0 20,0

Policealne
i średnie
zawodowe c x 106,7 86,1 109,6 88,2 86,9

a 4160 3626 3493 2945 2357 1934
b 4,8 3,9 3,2 2,9 2,7 2,5Wyższe
c x 87,2 96,3 84,3 80,0 82,1
a 87240 92205 107318 102139 89817 77988

Ogółem b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a – w liczbach bezwzględnych.
b – w % bezrobotnych ogółem.
c – dynamika zmian w %, rok poprzedni=100.
Źródło: jak w tabeli 1.

Przy tym wykształcenie jest znaczącym czynnikiem, który w może chro-
nić przed bezrobociem. Problem niskich i nieelastycznych kwalifikacji zawodo-
wych na poziomie elementarnym będzie nadal stanowić jedno z podstawowych
wyzwań, jakie ma do rozwiązania polityka kształcenia wobec potrzeb rynku
pracy.8

Udział bezrobotnych absolwentów w stosunku do ogółu zarejestrowa-
nych spadł z 5,6% w 1992 r. do 4,7% w 1994 r. Według stanu na dzień
31 grudnia 1996 r. stanowili oni jedynie 1,9% ogólnej populacji bezrobotnych,
tj. 1 476 osób (w końcu 1995 r. odpowiednio 5,2% i 4 662 osób − znaczny
spadek tej liczby wynika po części ze zmian definicji i wielkości subsydiów
przewidzianych dla tej grupy w nowelizacji ustawy o bezrobociu). Najliczniejszą
grupę pośród nich stanowili w 1996 r. absolwenci policealnych i średnich szkół
zawodowych (razem 43,3% udziału), a następnie szkół zasadniczych (27%)
oraz liceów ogólnokształcących (18,6%).9 W miejsce zasiłków dla bezrobot-
nych absolwentów wprowadzono premie za aktywność, w postaci stypendiów
na dalszą edukację. W 1998 r. zainicjowano zaś nowy program dla absolwen-
tów, który ma aktywizować tę populację w celu samodzielnego poszukiwania
zatrudnienia.

Analiza struktury zarejestrowanych bezrobotnych według najczęściej wy-
stępujących zawodów, wskazuje, że największy udział miały osoby bezrobotne
bez zawodu (w latach 1990-1993 odpowiednio: 37,8%, 37%, 41,4%, 43,5%).
Potwierdza to występujące na ogólnopolskim rynku pracy zjawisko wysokiego
zagrożenia bezrobociem osób pozbawionych kwalifikacji zawodowych.
W 1994 r. miała miejsce nietypowa sytuacja, tj. znacznego, ponad dwukrotne-
go, zmniejszenia się udziału bezrobotnych bez zawodu do poziomu 16,2%.
Trudno tu o jednoznaczne wytłumaczenie tego zjawiska, być może nastąpił

                                           
8 Por. E. Sadowska-Kowalska, Kształcenie zawodowe w procesie transformacji gospodarczej

(na przykładzie województwa łódzkiego), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica,
nr 142/1997, s. 61-63.

9 Zob. E. Ciepucha, W. Dymarczyk, Bezrobotni absolwenci szkół w regionie łódzkim, „Rynek
Pracy” nr 4(52)/1996.
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błąd w opracowywaniu bądź agregacji danych statystycznych. Względnie stały
był udział wśród bezrobotnych pracowników administracyjno-biurowych,
od 7,5% w 1990 r. do 6,4% w 1994 r.; zmniejszał się natomiast udział mecha-
ników, odpowiednio z 7,3% do 4,1%. Bezrobotni reprezentujący pozostałe
zawody występowali w niewielkiej liczbie. Od 1995 r. wprowadzono w Polsce
nową klasyfikację zawodów i specjalności.10 W latach 1995-1996 nadal
w woj. łódzkim przewagę mieli bezrobotni bez konkretnego zawodu. Wśród
ogółu zarejestrowanych dominowali robotnicy wykwalifikowani (najwięcej było
poszukujących pracy z grupy byłych robotników przemysłowych
i rzemieślników). Drugą pozycję pod względem liczebności stanowili pracowni-
cy umysłowi (zwłaszcza obsługi biurowej), a kolejną robotnicy niewykwalifiko-
wani. Liczną grupę zawodową osób bezrobotnych stanowili także m.in.: pra-
cownicy administracyjno-biurowi, włókiennicy, handlowcy, mechanicy i pra-
cownicy

Ważną cechą, która charakteryzuje źródła pochodzenia osób zarejestro-
wanych w urzędach pracy jest również dziedzina gospodarki narodowej ostat-
niego miejsca zatrudnienia. I tak w latach 1992-1993 zdecydowana większość
bezrobotnych w omawianym województwie wywodziła się z działów sfery
produkcji materialnej − w 1993 r. około 79% ogółu. Największy udział w „do-
starczaniu” osób chcących podjąć pracę miał przemysł (około 40%), następnie
handel (ponad 19%) i budownictwo (7%). Wysoki odsetek bezrobotnych, re-
krutujących się właśnie z tych działów, wynikał nie tylko ze skali zatrudnienia,
ale również z zakresu przekształceń strukturalnych w łódzkiej gospodarce.
Wyrazem tego był spadek przyrostu bezrobotnych w 1993 r. m.in. w budow-
nictwie (o 22,8% w stosunku do roku poprzedniego), w rolnictwie (o 26%)
i w łączności (o 20,4%), a jego wzrost odnotowano w przemyśle (o 17,2%),
handlu (o 43,2%) i transporcie (o 74,1%).11 W czerwcu 1994 r. uwidoczniła się
po raz pierwszy tendencja stopniowego zmniejszania się rejestrowanego bez-
robocia. Natomiast w grudniu 1996 r., zgodnie z wykazem sekcji EKD, najwię-
cej zarejestrowanych bezrobotnych pochodziło z działalności produkcyjnej
(35% ich ogółu) oraz handlu i napraw (21,1%). W stosunku do stanu z końca
1995 r. zaznaczył się znaczny wzrost zarówno udziału procentowego jak
i liczby zarejestrowanych w obydwu grupach bezrobotnych. W 1992 r. 61,5%
ogółu zarejestrowanych pochodziło ze zwolnień z sektora publicznego, zaś
w 1996 r. 31,1%.

Zmiany stanu i struktury bezrobocia według trzech sektorów gospodarki
w woj. łódzkim w latach 1992-1996, wykazały następujące prawidłowości.
W 1992 r. (od tego roku są dostępne dane) najwięcej zarejestrowanych bezro-
botnych pochodziło zarówno z sektora II (przemysłowego) jak i sektora III
(usługowego) − razem ok. 98%. Jednakże w 1996r. większość, bo 63,7 % osób
bezrobotnych, uprzednio pracowało w sektorze III (tabela 5). Może to świad-

                                           
10 Zob. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Tom IV. Indeks zawodów i specjalności, MPiPS,

GUS, Warszawa 1996.
11 Szerzej na ten temat zob. Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkie-

go, "Ibidem", Łódź 1995, s. 72-73.
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czyć o stopniowym nasycaniu się rynku działalnością usługową, a także
o pewnej stabilizacji zatrudnienia w tradycyjnie specyficznym sektorze przemy-
słowym; po znacznym spadku liczby w nim pracujących w poprzednich latach.

Tab. 5. Bezrobotni w województwie łódzkim według trzech
sektorów gospodarki w latach 1992-1996; stan na 31 grudnia
Lata Sektor I Sektor II Sektor III Ogółem

a 2140 44968 45097 92205
1992 b 2,3 48,8 48,9 100,0

c 100,0 100,0 100,0 100,0
a 1600 48703 57015 107318

1993 b 1,5 45,4 53,1 100,0
c 74,8 108,3 126,4 116,4
a 773 22671 66373 99817

1995 b 0,9 25,2 73,9 100,0
c 36,1 50,4 147,2 97,4
a 777 27530 49681 77988

1996 b 1,0 35,3 63,7 100,0
c 36,3 61,2 110,2 84,6

a – w liczbach bezwzględnych.
b – w % bezrobotnych ogółem.
c – dynamika zmian w %, rok 1992=100.

Źródło: jak w tabeli 1.

Cechą charakterystyczną bezrobocia w Polsce staje się zjawisko wielo-
krotnych rejestracji. W 1996 r. w woj. łódzkim po raz pierwszy zarejestrowało
się tylko 40,6% ogólnej liczby bezrobotnych (pozostali − 59,4% ogółu, to osoby,
które zgłosiły się po raz kolejny do biur pośrednictwa pracy; w 1995 r. wskaźnik
ten był znacznie niższy i wyniósł 49,3%). Istotne jest zatem rozpoznanie me-
chanizmów, a także przyczyn ponownych rejestracji. Przeprowadzone w Rejo-
nowym Urzędzie Pracy w Pabianicach badania12 wykazały charakterystyczne
cechy strukturalne dla tej grupy bezrobotnych (znalazły one potwierdzenie dla
całego woj. łódzkiego, jak również są tendencjami ogólnopolskimi). W 1996 r.
w grupie tej dominowali mężczyźni (zwłaszcza w wieku 35-45 lat) oraz osoby
młode, poniżej 35 lat. Bezrobotni z wielokrotną rejestracją charakteryzują się
głównie wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Blisko
60% posiadało prawo do zasiłków dla bezrobotnych, ok. 70% było po pracy
stałej oraz po uczestnictwie w programach aktywnej polityki rynku pracy. Na-
tomiast trzy lata wcześniej w grupie wielokrotnie rejestrujących się przeważały
osoby wywodzące się z bierności zawodowej (około 42%). Ostatnio dominują-
cą pośród powracających do rejestrów zajmują osoby zwolnione z pracy stałej
                                           
12 Por. E. Kwiatkowski (red.), Wielokrotne rejestracje bezrobotnych. Skala, struktura i uwarun-

kowania zjawiska (na przykładzie rejonowego urzędu pracy w Pabianicach w latach 1990-
1996), Krajowy Urząd Pracy, Pabianice 1997, s. 44-47.
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(ok. 60% ich ogółu w 1996 r.). Obserwujemy także wysokie uzależnienie liczby
rejestracji od stażu pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku. Liczba ta jest
najwyższa w grupach o krótkim stażu pracy.

Badania socjologiczne13 wykazują, iż mimo wysokiej stopy bezrobocia
w łódzkiej gospodarce, braku miejsc pracy, narzucania przez pracodawców nie
zawsze korzystnych dla pracobiorców warunków pracy; wielu mieszkańców
Łodzi decydowało się na odejście z dotychczasowego miejsca zatrudnienia.
Do przyczyn takiego działania należą m.in.:
• W latach 1991-1992 niskie zarobki (nieco wyższe niż zasiłek dla bezrobot-

nych), co powodowało, iż niektórzy sami decydowali się na status osoby
bezrobotnej. W 1995 r. wobec niskich zasiłków coraz więcej uprawnionych
do ich pobierania, zaczęło łączyć je z pracą „na czarno”. Przy tym prawie
60% ogółu bezrobotnych posiadało prawo do otrzymywania zasiłku.

• Brak rozeznania na rynku pracy, przekonanie, że otrzymają lepszą pracę.
• Niezadowolenie spowodowane niedogodnymi warunkami pracy.
• Dość łatwe uzyskiwanie zasiłków w latach 1990-1995 w porównaniu z ro-

kiem 1996, mogło stymulować pracowników do odejścia z pracy.

Dużo ankietowanych żywiło początkowo nadzieję, iż bezrobocie jest zja-
wiskiem przejściowym. Z drugiej strony wzrastał odsetek osób, które nie mogły
otrzymać pracy przerwanej przed 1990 r. Wśród tych, którzy nie mogli otrzy-
mać pracy w 1995 r. – 18,3% ich ogółu, w 1992 r. – 22,5%, w 1991 r. – 15,9%
to mężczyźni po odbytej służbie wojskowej. Zaś 32,8% badanych bezrobot-
nych w 1995 r., 37% w 1992 r., w 1991 r. – 20,5% to kobiety po zakończeniu
urlopu macierzyńskiego; a 37% w 1992 r. i 31% w 1995 r. stanowili absolwenci
szkół. Kwestie te są w pewnym stopniu powiązane z okresem pozostawania
w rejestrze osób bezrobotnych.

Analizując bezrobocie według okresu jego trwania, zauważamy, iż w la-
tach transformacji społeczno-gospodarczej w woj. łódzkim notuje się stosun-
kowo dużo osób będących długoterminowo bezrobotnymi. W 1992 r. ponad
64% ogółu stanowili ci, którzy nie mieli zatrudnienia przez okres dłuższy niż
6 miesięcy. Natomiast w 1996 r. wskaźnik ten wyniósł 65,3%, przy czym 43,8%
ogółu to osoby, pozostające długotrwale bez pracy, powyżej 12 miesięcy,
zaś w 1992 r. było ich 27,1% ogółu (tabela 6).

Tab. 6. Bezrobotni w województwie łódzkim według okresu trwania
bezrobocia w latach 1992-1996; stan na 31 grudnia

Okres trwania bezrobocia 1992 1993 1994 1995 1996
Poniżej 1 miesiąca a 4883 4723 5024 5467 5426

b 5,3 4,4 4,9 6,1 6,9
1-3 miesiące a 12620 10524 13148 12611 10740

b 13,7 9,8 12,9 14,0 13,8

                                           
13 Zob. S. Dzięcielska-Machnikowska, Pięć lat badań nad bezrobociem w Łodzi 1991-1995,

Łódź 1997, s. 14-15.
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4-6 miesięcy a 15529 16904 14611 14762 10897
b 16,8 15,7 14,3 16,4 14,0

7-12 miesięcy a 34230 31850 21993 19891 16798
b 37,1 29,7 21,5 22,2 21,5

Powyżej 12 miesięcy a 24943 43317 47363 37086 34127
b 27,1 40,4 46,4 41,3 43,8

Ogółem a 92205 107318 102931 89817 77988
b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a – w liczbach bezwzględnych.
b – w % bezrobotnych ogółem.
Źródło: jak w tabeli 1.

W 1998 r. wśród bezrobotnych dominowały także osoby poszukujące
pracy powyżej 12 miesięcy – 17 536 osób (33,9% ogółu bezrobotnych). Popu-
lacja ta zmniejszyła się jednak o 3292 osoby, w odniesieniu do stanu tej liczby
z końca grudnia 1997 r. Ponadto wśród tej populacji najliczniejszą grupę sta-
nowiły osoby z 20-30 letnim stażem pracy (21,8%) Zatem taki stan rzeczy
świadczy o strukturalnym podłożu bezrobocia. Wysnuć można by także hipote-
zę o stagnacyjnym charakterze tej części zasobu siły roboczej. Zjawisko to jest
szczególnie niepokojące, iż występują tu mechanizmy samoutrwalania się
takich struktur. Pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy długookresowo
bezrobotnych, co powoduje wydłużanie się przeciętnego okresu trwania bez-
robocia.14

Konkludując można by stwierdzić, iż w latach 1994-1997 bezrobocie
w łódzkiej gospodarce sukcesywnie się zmniejszało, następnie zaczęło jednak
powoli rosnąć. Przy czym jak już wspomniano, ma miejsce utrwalanie się jego
długotrwałego strukturalnego charakteru. Bezrobocie dotyczy szczególnie osób
o niskich kwalifikacjach oraz w wieku mobilnym. Ponadto stan i strukturę bez-
robocia w woj. łódzkim kształtuje wiele różnorodnych determinantów. Informa-
cje statystyczne oraz prowadzone analizy świadczą o wielokierunkowych
tendencjach zmian struktury bezrobocia, związanych z wpływem tych czynni-
ków. Dlatego też mając to na względzie, należy nadal stymulować rozwój
ekonomiczny Łodzi i regionu oraz starać się prowadzić skuteczną lokalną
politykę rynku pracy.
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Włodzimierz Zasadzki,
Irena Łucka

STAN I PERSPEKTYWY FINANSÓW LOKALNYCH

Dla samodzielności lokalnej istotne znaczenie ma struktura dochodów
budżetowych a przede wszystkim relacje w tej strukturze między dochodami
własnymi a źródłami zasilania zewnętrznego wg kryteriów uznaniowych,
(np.: dotacja celowa na zadania zlecone i własne, subwencja ogólna), bądź
o charakterze zwrotnym. Sytuacja w zakresie wielkości i struktury dochodów
w znacznym stopniu determinuje również możliwości inwestycyjne samorządu
terytorialnego. Zmiany w strukturze dochodów i zwiększenie dochodów wła-
snych pozwala na planowanie w budżecie większych środków na inwestycje.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów opartą na kryterium podziału
dochodów na wewnętrzne i zewnętrzne.1

Do wewnętrznych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego
zaliczamy:
• Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych przez gminy na podstawie

odrębnych ustaw. Należą do nich: podatek rolny, od nieruchomości, leśny,
od środków transportowych, od spadków i darowizn, od psów, podatek po-
bierany w formie karty podatkowej.

• Wpływy z opłat, do których zaliczamy, między innymi: opłatę targową,
opłatę miejscową (dotyczy jedynie miejscowości o szczególnych walorach
klimatycznych lub krajobrazowych), opłaty administracyjne, opłaty adia-
cenckie.

• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
• Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe samorządu terytorialnego,

w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek organizacyjnych
gospodarki pozabudżetowej (np.: Zakłady Budżetowe).

• Dochody z majątku jednostek samorządu terytorialnego obejmujące bardzo
szerokie spektrum wpływów należą do nich: dochody ze sprzedaży nieru-
chomości, czynsze z tytułu najmu lub dzierżawy, zyski z udziału w spółkach
kapitałowych, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachun-
kach bankowych i lokowanych na rynku kapitałowym oraz odsetki
od udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i nie-
terminowo regulowanych należności.

• Wpływy z samo opodatkowania mieszkańców.

                                           
1 Por. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorządu terytorialnego, tom II,

zagadnienia finansowo prawne, Szczecin – Zielona Góra 1999, s. 93.
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Zewnętrzne źródła dochodów mają zróżnicowany charakter. Należą
do nich:
• Subwencje ogólne mające powszechny i obligatoryjny charakter. System

subwencjonowania ma na celu zapewnienie realizacji określonych zadań.
Do tego rodzaju subwencji zaliczamy: część oświatową subwencji ogólnej
i część drogową subwencji ogólnej. Subwencja pełni również rolę polegają-
cą na korygowaniu skutków nierównomiernego rozłożenia źródeł dochodów
własnych oraz rolę rekompensująca utratę dochodów w wyniku zmian
systemowych (subwencja rekompensująca utratę przez gminy dochodów
z tytułu podatku od środków transportu). Subwencje zazwyczaj ustala się
według zobiektywizowanych kryteriów określonych odrębnymi ustawami.

• Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zle-
conych jednostką samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie okre-
ślonych w ustawie zadań własnych, takich jak: inwestycje, pomoc społecz-
na, prowadzenie szkół ponad podstawowych i innych placówek oświatowo-
wychowawczych,

• Kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie występującego w ciągu roku
niedoboru w budżecie gminy oraz na finansowanie wydatków nie znajdują-
cych pokrycia w planowanych dochodach samorządu,

• Emisja papierów wartościowych.

Dochody Gminy tworzą system stosunkowo spójny od około 40-50%,
to wpływy z podatków i opłat lub dochody z gospodarowania mieniem komu-
nalnym. W gminach bogatych odsetek dochodów własnych dochodzi do 80-
90 %.

W ostatnich latach w strukturze rodzajowej dochodów budżetowych na-
stąpiły dość istotne zmiany. Wiąże się to z przekazywaniem gminom kolejnych
zadań i obowiązków, co pociąga za sobą konieczność uruchomienia dotacji
i subwencji na ich realizację. Zazwyczaj środki te są niewystarczające. Powo-
duje to konieczność uruchomienia środków własnych, które dotychczas wyko-
rzystywane były na inwestycje. Sytuacja w tym zakresie zmusza jednostki
samorządu terytorialnego do podjęcia bardziej zdecydowanych starań o środki
zewnętrzne przyznawane wg kryterium uznaniowego (dotacje, subwencje)
oraz kredyty i pożyczki. Pomimo tak niekorzystnych tendencji obserwuje się
wzrost udziału dochodów pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz
z majątku gminy w ogólnej kwocie dochodów. Świadczy to o skuteczności
i sprawności działania organów samorządowych.

Podatki i opłaty lokalne − posiadają dość zróżnicowany charakter.
Są wśród nich takie, które stanowią raczej problem, tak jak podatek od posia-
dania psów oraz takie, które stanowią istotne źródło dochodów. Najczęściej
w roli podatków lokalnych występują podatki typu majątkowego. I choć pań-
stwo stosuje szereg metod ich centralnego regulowania, to jednak gmina może
poprzez właściwą politykę przestrzenną i gospodarczą kształtować wpływy
z tego źródła. Jednym z głównych podatków w tej grupie jest podatek od nieru-
chomości. W naszej gospodarce istnieje dość anachroniczny system tego
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podatku, który wymaga dość istotnej przebudowy. Ponadto państwo określa
górną skalę tego podatku. Jednak pomimo tych uwarunkowań gmina ma moż-
liwość kształtowania wpływów z tego źródła w dłuższej perspektywie. Warun-
kiem jest właściwa polityka przestrzenna i strategia rozwoju, której elementem
jest „ruch ziemią" i tworzenie sprzyjającego klimatu dla inwestycji gospodar-
czych. Instrumentami są: plan przestrzennego zagospodarowania, warunki
sprzedaży nieruchomości i prowadzenia działalności gospodarczej oraz stan
infrastruktury komunalnej. Dzisiejsze wpływy ze sprzedaży mienia, należącego
do gminy determinują, przy zachowaniu odpowiedniej polityki, przyszłe docho-
dy uzyskane z podatku od nieruchomości oraz (w przypadku oddania w wie-
czyste użytkowanie) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Należy
stwierdzić, że system podatków i opłat lokalnych jest w naszych warunkach
zbyt słabo wyodrębniony i zbyt wąsko zdefiniowany. W sumie, więc nie za-
pewniają one nawet łącznie z dochodami z majątku pełnego samo finansowa-
nia. Nie jest to zresztą z wielu względów możliwe nie tylko w naszym systemie.
Dzieje się tak również w krajach wysoko rozwiniętych i tak np.: w Niemczech
stanowią one około 40% ogólnej sumy dochodów gmin. Jest to wynikiem dys-
proporcji w dochodach własnych pomiędzy poszczególnymi gminami. Zbliżony
natomiast zakres zadań i wydatków związanych z zaspokajaniem potrzeb
społeczności lokalnej stwarza konieczność stosowania zasilania równoważą-
cego. Rolę tą spełnia część wyrównawcza subwencji ogólnej i choć należy się
zgodzić, że postępowanie takie ma aspekty anty motywacyjne, to jednak jest
nie do uniknięcia i dotyczyć powinno przynajmniej zaspokajania potrzeb pod-
stawowych. Bardzo ważną rolę spełniają tzw. dotacje celowe, zwłaszcza
na zadania własne. Konieczność likwidacji nadmiernych odrębności w stanie
infrastruktury technicznej w skali kraju, jej rozbudowy i modernizacji oraz
ochrony środowiska naturalnego wymaga znacznych nakładów inwestycyj-
nych, które gminy nie są w stanie samodzielnie ponieść. Omawiane źródło
dochodów ma jednak charakter uznaniowy i opiera się na ocenie potrzeb
społeczno-gospodarczych w różnych regionach kraju. Rozwiązanie takie jest
niewątpliwie korzystne, z punktu widzenia centrum, ponieważ pozwala
na realizację celów polityki regionalnej państwa. Dla Gmin jednak jest
to czynnik ograniczający ich samodzielność, z uwagi na fakt, że decyzje
o wyborze i kolejności oraz intensywności finansowania zadań inwestycyjnych
podejmowane są przez organy centralne. Jeżeli dodamy do tego, że urucha-
mianie tych środków związane jest z procedurą budżetową, to musimy mieć
świadomość, że w zasadzie uniemożliwia to, czy też znacznie utrudnia tworze-
nie długofalowej strategii rozwoju i planowania inwestycji w gminie. Należy
mieć nadzieję, że uchwalona ustawa o wspieraniu rozwoju regionalnego zmie-
ni, choć w części niekorzystną sytuację w tym zakresie. Przewidziane w usta-
wie kontrakty dotyczą, co prawda samorządu wojewódzkiego, ale prawidłowa
praktyka w tym zakresie powinna doprowadzić, do tego, że w ich ramach
realizowane będą również zadania oznaczeni gminnym i powiatowym.

Pewnym ułatwieniem realizacji zadań rozwojowych są fundusze celowe,
np.; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Z zadowoleniem należy przyjąć
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rozwiązanie, polegające na zleceniu bankom obsługi udzielania pożyczek
z tego funduszu. W ostatnim okresie obserwuje się wyraźny wzrost udzielo-
nych dotacji i pożyczek z funduszy celowych.

Należy podkreślić, że fundusze te, to nie jedyne źródło pozyskiwania do-
chodów zwrotnych przez podmioty samorządu terytorialnego. Pożyczki mogą
pochodzić z rozmaitych źródeł, a mianowicie; banków, instytucji ubezpiecze-
niowych, czy też od ludności w formie emitowania obligacji. Gmina może też
uczestniczyć i pozyskiwać dochody na rynku kapitałowym. Należy jednak
zaznaczyć, że brak jest instytucjonalnych gwarancji dostępu gminy do tego
rynku, stąd też znaczne trudności w skutecznym uczestniczeniu w operacjach
prowadzonych na rynku kapitałowym. Istotnymi przyczynami takiego stanu
rzeczy jest płytkość i ubóstwo instytucjonalne polskiego rynku kapitałowego
oraz brak doświadczeń współpracy banków z jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Na przeszkodzie w szerszym uczestnictwie gminy na rynku finanso-
wym, stoją również kwalifikacje aparatu administracji lokalnej. Wydaje się więc
pożądane, a nawet wręcz konieczne podejmowanie działań mających na celu
wsparcie działań samorządów lokalnych na rynkach finansowych i upo-
wszechnienia znajomości przepisów oraz dobrych doświadczeń z praktyki w tej
dziedzinie.

Odmiennie i zdecydowanie mniej korzystnie przedstawia się wielkość
i struktura dochodów w jednostkach samorządu powiatowego. Zagrożenia
wynikają zwłaszcza z niedostatecznych możliwości finansowych oraz niewła-
ściwych i niestabilnych rozwiązań systemowych w zakresie finansowania
zadań samorządu powiatowego. Utrudnia to realizację zadań bieżących
i rozwojowych. Na szczeblu powiatu nie występują takie źródła dochodów jak
podatki i opłaty lokalne. Ograniczony do 1% jest udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i wreszcie powiaty dysponują znacznie majątkiem.
Sytuacja ta nie tylko ogranicza swobodę decyzyjną władz samorządowych,
ale również utrudnia pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.

W tej sytuacji powiat staje wyłącznie tworem geograficznym i administra-
cyjnym, a nie funkcjonującym i wzajemnie wspierającym się zbiorem społecz-
ności lokalnych. Sytuacja taka prowadzić może do narastania konfliktów
i różnic pomiędzy poszczególnymi gminami a powiatem. W konsekwencji
wytworzyć to może sytuację, w której powiat stanie się zbędną i niechcianą
strukturą.

W tym kontekście kluczową sprawą dla przyszłości funkcjonowania po-
wiatów są finansowe podstawy ich funkcjonowania.

Samorząd powiatowy realizuje zadania własne, do których między innymi
zaliczamy:
• Prowadzenie szkół ponad podstawowych oraz szkół podstawowych i gim-

nazjów specjalnych (finansowane subwencją oświatową),
• Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domy Dziecka –

finansowane dotacją celową),
• Zarządzanie drogami powiatowymi (finansowane subwencją drogową),
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• Szereg różnorodnych zadań o charakterze publicznym przypisanych usta-
wami samorządowi powiatowemu, które nie posiadają bezpośredniego
źródła finansowania, a mogą być realizowane wyłącznie dzięki dochodom
własnym, do których zaliczyć można jedynie dochody z majątku powiatu,
subwencję wyrównawczą oraz udział w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych

Należy podkreślić, że zadania wymienione w punkcie 4 aktualnie są rów-
nież finansowane zarówno z subwencji drogowej jak i oświatowej, jednakże
w dłuższej perspektywie ten stan rzeczy nie może być utrzymany, ponieważ
odbywa się to kosztem rozwoju tych sfer życia społecznego.

Na rysunku 1 przedstawiono strukturę dochodów samorządu powiatowe-
go, na przykładzie powiatu kamieńskiego. Blisko 50% dochodów stanowią
dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych (około 25% całości
dotacji) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym zwłasz-
cza zadania związane z powiatową administracją zespoloną (inspekcje, służby
i straże). Pozostałe dochody, które z uwagi na potencjalną swobodę w ich
dysponowaniu, potraktować można jako dochody własne przeznaczone są na
realizację zadań własnych powiatu. Potencjalna swoboda w ich gospodarowa-
niu w praktyce natrafia na znaczne ograniczenia. Zadania oświatowe i zadania
związane z zarządzaniem drogami, zaliczonymi do kategorii dróg powiatowych
finansowane są subwencją ogólną. Jednakże ustawodawca wyraźnie określił,
jaka część tej subwencji przeznaczona jest na jedno i drugie zadanie stąd też
każda decyzja powodująca uszczuplenie tych środków spotyka się z negatyw-
nym odbiorem społecznym.2

Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania samorządności
lokalnej jest umiejętność trafnego prognozowania dochodów. Błędne ich osza-
cowanie utrudnia racjonalne gospodarowanie i zmniejsza efektywność wyko-
rzystania zasobów. Niezaprzeczalnie najważniejszą przyczyną niepewności
jest krótki okres funkcjonowania samorządów, brak praktyki, doświadczenia
w tym zakresie i odpowiednio przygotowanej kadry oraz kształtowanie się
systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, co pociąga za
sobą zmienność stosowanych rozwiązań. Wiele zastrzeżeń można mieć rów-
nież do aktualnie obowiązującego systemu finansowania zadań jednostek
samorządu terytorialnego, zwłaszcza samorządu powiatowego.

Projekty zmian w tym zakresie przewidują zwiększenie niezależności fi-
nansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza
poprzez zastąpienie dotychczasowych dotacji celowych na finansowanie
lub dofinansowanie zadań własnych, jak również niektórych dotacji na zadania
rządowe dochodami własnymi. W grupie dochodów własnych dodatkowym
dochodem gmin i powiatów będzie 5% dochód uzyskiwany w związku z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększeniu ulec ma również
                                           
2 Szerzej na ten temat można znaleźć w opracowaniu: M. Wójcik, Doświadczenia z wdrażania

reformy administracji publicznej w Polsce w 1999 roku. Samorząd powiatowy, Szczecin, luty
2000, s. 60 i dalsze.
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udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i prawnych (w gminach od osób fizycznych podatek
ma wzrosnąć z 27,6% do 45%, a od osób prawnych z 5% do 25%, natomiast
w powiatach podatek od osób fizycznych wzrosnąć ma z 1 % do 4%,
a od osób prawnych z 0% do 5%). Ponadto proponuje się by wpływy z podatku
od nieruchomości stanowiły w gminach 95% a w powiatach 5% ogółu wpływów
z tego tytułu.

Do istotnej zmiany zaliczyć należy również nowe zasady ustalania środ-
ków na finansowanie zadań oświatowych i części oświatowej subwencji ogól-
nej. Ta część subwencji ogólnej ma mieć charakter wyrównawczy i ustalana
będzie jako różnica między kwotą przeznaczoną na finansowanie zadań
oświatowych, a określoną w ustawie częścią dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota przeznaczo-
na na finansowanie zadań oświatowych ustalana będzie co rocznie w ustawie
budżetowej, przy uwzględnieniu struktury i zakresu zadań oświatowych oraz
liczby uczniów i standardu oświatowego wyrażającego koszt kształcenia jed-
nego ucznia w danym typie placówki.

Planowane zmiany przewidują wprowadzenie dodatkowej części sub-
wencji ogólnej, tzw. części dostosowawczej, mającej na celu złagodzenie
ewentualnych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego,
jakie mogą wynikać ze zmiany sposobu finansowania. Środki otrzymywać
będą te samorządy, które znacząco straciły na zmianach, a wpłaty dostoso-
wawcze obejmą te samorządy, dla których dochody przeliczeniowe będą wyż-
sze od dochodów bazowych.

Projektowane zmiany zakładają również zmianę sposobu finansowania
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że dota-
cje celowe z budżetu państwa oraz funduszy celowych będą mogły być prze-
kazywane tylko na zadania ujęte w kontrakcie wojewódzkim.

Proponowane regulacje w zakresie zmian sposobu finansowania zadań
spowodują, że jednostki samorządu terytorialnego zamiast dotacji otrzymają
zwiększone dochody własne. Nie spowoduje to jednak dodatkowych skutków
finansowych dla budżetu państwa, ponieważ dotacje zastąpione zostaną,
przynajmniej teoretycznie, taką samą wielkością dochodów własnych. Bardzo
prawdopodobna jest jednak sytuacja odwrotna, a mianowicie uszczuplenia
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek taki nasuwa się na
podstawie analizy założeń projektu budżetu państwa na rok 2001. Wiele zadań
finansowanych aktualnie dotacją i w przyszłości przewidzianych do finansowa-
nia dochodami własnymi, w projekcie budżetu na 2001 rok, charakteryzuję się
znacznym niedoszacowaniem środków finansowych. Plan na rok 2001 przewi-
duje wysokość środków na wynagrodzenia na poziomie 106,5% środków
z roku 2000, natomiast na wydatki rzeczowe jedynie około 77% środków wy-
datkowanych w roku 2000.

Reasumując, więc prawidłowa i pożądana zmiana zasad finansowania
działalności jednostek samorządu terytorialnego może okazać się próbą prze-
rzucenia odpowiedzialności za kryzys finansów publicznych na barki samorzą-
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du, a to w konsekwencji prowadzić może, przy braku radykalnych zmian
strukturalnych podejmowanych przez samorząd, do nadmiernego poziomu
zadłużenia, w znacznym zakresie związanego z realizacją zadań bieżących,
nie natomiast rozwojowych.


