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R O C Z N I K I
EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Tom 2(38) − 2010

TAŃCZĄCY Z PRZECIWNOŚCIAMI

WSPOMNIENIE O DR. KRZYSZTOFIE CIEJPIE-ZNAMIROWSKIM

W 64. roku swego życia, po 40 latach
pracy zawodowej, będąc w pełni sił
życiowych, dnia 5 września 2009 r. zmarł
nagle dr Krzysztof Ciejpa-Znamirowski,
współorganizator kierunku Zarządzanie na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II. Był prawdziwie wielkim
człowiekiem, uosobieniem wszelkich cnót:
skromny, wrażliwy i uczynny. Kochał wszyst-
kich ludzi, a dla tych, którym udało się to do-
strzec, był cenionym kolegą i współpracowni-
kiem, fantastycznym nauczycielem akademic-
kim, wychowawcą i promotorem prac

magisterskich i licencjackich, opiekunem praktyk studenckich i kół
naukowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Stalowej Woli, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego na
Wydziale Zamiejscowym w Chełmie.
Spoglądając wstecz na Jego życie, należy podkreślić, że wszystko robił

z ogromną pasją. Był ekonomistą, prawnikiem, tancerzem i myśliwym. W za-
kresie tych zainteresowań był naukowcem i nauczycielem akademickim.
Ukończył studia na dwóch wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej: Prawa i Administracji oraz Ekonomii. Efektem Jego wieloletnich badań
naukowych były liczne publikacje w formie książkowej i w postaci artykułów
w różnych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Był też
uczestnikiem zagranicznych staży i wielu konferencji naukowych, krajowych
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i zagranicznych. Był też redaktorem serii Studia i Materiały Instytutu
Zarządzania i Marketingu KUL oraz redaktorem naczelnym „Roczników Nauk
Społecznych KUL” z zakresu ekonomii i zarządzania. Odznaczony został na-
grodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za działalność
naukowo-badawczą, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą
Rektora KUL. Okazało się jednak – nie po raz pierwszy – że system szkol-
nictwa wyższego w Polsce nie do końca potrzebuje takich doświadczonych
i odznaczonych pracowników. Bardziej liczą się wartości oczekiwane niż
doświadczenie przeszłości. Ze swej wiedzy robił jednak pożytek jako członek
rad nadzorczych, konsultant naukowy wielu przedsiębiorstw, członek różnych
towarzystw naukowych i twórczych oraz Korpusu Służby Cywilnej.
Był tancerzem, organizatorem i kierownikiem artystycznym zespołów tańca

ludowego, należących do Międzynarodowej Organizacji Twórców Sztuki Lu-
dowej (IOV), działającej pod auspicjami UNESCO. Współtworzył i był człon-
kiem Zarządu Sekcji Polskiej tej organizacji. Koncerty Jego zespołu obejrzało
na wszystkich kontynentach świata ponad milion osób. Olbrzymim nakładem
pracy społecznej członków zespołu odremontował zabytkowy dworek w Kra-
sieninie. To za Jego sprawą w mury dworku wróciło życie, które później
pochłonęła gospodarka rynkowa. Był też Dyrektorem Generalnym w Minister-
stwie Kultury i Sztuki. Za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury pol-
skiej w kraju i zagranicą został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Życie było dla Niego wieczną knieją – dosłownie i w przenośni. Pasję

łowiecką wyniósł z domu rodzinnego. Był wrażliwym na piękno przyrody
myśliwym i prezesem koła łowieckiego. Był też instruktorem i wychowawcą
młodych adeptów myślistwa. Uhonorowany został różnymi odznaczeniami
łowieckimi.
Wiem z obserwacji, że nie nadążaliśmy za jego ideałami życia. Jego

osiągnięcia, które często budziły zazdrość „małych ludzi”, były konsekwencją
wartości, jakie wyznawał. Jednocześnie wiem z niezliczonych spotkań i roz-
mów, że wszystkich, których spotkał na swojej drodze życiowej, darzył wiel-
ką estymą. Można spotkać wiele osób, które mogą zaświadczyć, że miał
prawdziwy dar podawania pomocnej dłoni. Jego nekrolog prasowy zamiesz-
czony w internetowym wydaniu gazety odwiedziło ponad 1800 osób. I tylko
tak jakoś dziwnie się stało, że wbrew „ziemskim prorokom”, twierdzącym
o wracaniu dobra, w Jego przełomowych chwilach życiowych dobro to nie
zdążyło wrócić do Niego. Bo takie jest życie – samo życie – wbrew dydak-
tyce tych porzekadeł.



7TAŃCZĄCY Z PRZECIWNOŚCIAMI

Współczując Rodzinie, z głębokim żalem żegnamy Kolegę, Współpracow-
nika i Wychowawcę studentów, polecając Go Bożemu Miłosierdziu. Dzięku-
jemy dobremu Bogu za to, że mieliśmy szczęście spotkać śp. Krzysztofa na
ścieżkach swojego życia. Ale czy ta śmierć w ogóle coś w nas zmieni?
Chciałbym wierzyć, że tak, ale szanse są małe, i to chyba nie jest proroctwo.
Za Jego trudy życia wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...

Henryk Ponikowski
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ZBIGNIEW KLIMIUK

METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

W LATACH 1937-1945

WSTĘP

Za początek gospodarki wojennej w Japonii przyjmuje się zwykle rok
1930, kiedy Japonia zaczęła przygotowywać się do aneksji Mandżurii. Od
tego czasu systematycznie postępowała naprzód militaryzacja gospodarki,
dopiero jednak pierwsza większa akcja zbrojna, związana z agresją w Chinach
w 1937 r., spowodowała szczególne nasilenie zjawisk charakterystycznych dla
gospodarki wojennej. Chociaż ogólne zasady gospodarki finansowej pozostały
takie same jak w okresie pokoju, to nastąpiły poważne zmiany w roli i natę-
żeniu poszczególnych elementów. Bezpośrednią przyczyną tych zmian była
konieczność pokrycia ogromnych wydatków na rozbudowę sił zbrojnych
i przemysłu wojennego. Wykorzystywane w okresie pokojowym źródła finan-
sowania okazały się niedostateczne, trzeba więc było sięgnąć do źródeł
dodatkowych, w niewielkim stopniu lub w ogóle dotychczas nie wykorzysty-
wanych. Przykładem tego może być finansowanie wojny kosztem zmniejsze-
nia majątku narodowego. Sytuacja taka w gospodarce pokojowej jest raczej
niespotykana, rzadko również występuje podczas wojny. Tak drastyczne kroki
podejmowane są jedynie w obliczu groźby klęski wojennej1.

Dr ZBIGNIEW KLIMIUK – adiunkt Katedry Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie
Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL; adres do korespondencji:
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

1 Sakurai K i n i c h a r o, Financial aspects of economic development of Japan 1868-
-1958, Tokio 1964, Science Coucil of Japan.
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Przykładem zmian w znaczeniu poszczególnych metod akumulacji środków
finansowych może być spadek wpływów z podatków, podstawowego źródła
dochodów budżetowych w okresie pokoju. Jednocześnie na wielką skalę wy-
korzystano takie metody akumulacji, jak emisja pożyczek państwowych czy
inflacyjne emisje pieniądza papierowego, co w czasach pokojowych miało
mniejsze znaczenie.
Poważne zmiany, zwłaszcza strukturalne, nastąpiły w polityce wydatków

państwa. Charakterystyczny dla okresu wojny był wzrost udziału wydatków
wojennych w wydatkach budżetowych. Jednocześnie za pomocą różnego ro-
dzaju stymulatorów finansowych, stosowanych podczas wojny szczególnie
intensywnie, państwo starało się wpłynąć na wzrost produkcji.
Zasady finansowania wojny w poszczególnych krajach nie różniły się

zbytnio od siebie2. W Japonii jednakże wystąpiło szereg zjawisk specy-
ficznych, obcych gospodarce wojennej innych państw. Przykładem może być
dewastacja i przetapianie na złom urządzeń produkcyjnych niektórych prze-
mysłów niewojennych (np. włókienniczego) w celu pokrycia potrzeb surow-
cowych przemysłu zbrojeniowego. Inne różnice były spowodowane głównie
przez ówczesny niski stopień uprzemysłowienia Japonii w porównaniu z in-
nymi mocarstwami oraz niską stopą życiową ludności.
Straty gospodarki japońskiej, spowodowane działaniami wojennymi, były

bardzo poważne. W latach 1937-1945 Japonia straciła 25,4% posiadanego
majątku narodowego. Zniszczone zostało 34,3% jej mocy produkcyjnych.
Bombardowania lotnicze objęły ponad 40% terenów miejskich i spowodowały
zburzenie 24,6% budynków mieszkalnych. Szczególnie ciężkie straty, bo
wynoszące 80,6% tonażu, poniosła tak niezbędna dla funkcjonowania kraju
japońska flota handlowa. Liczby te jednak nie oddają całości strat ekono-
micznych poniesionych z powodu wojny. Nie uwzględniono strat związanych
z naruszeniem procesów produkcji, ze zmniejszeniem się dochodu narodo-
wego (DN) na skutek odciągnięcia ludzi od pracy.
Wydatki wojenne nie ograniczały się do wydatków z budżetu. Część

z nich została dokonana poza budżetem, część umieszczono w budżecie pod
innymi pozycjami o niewojennym charakterze. Niektóre konsekwencje wojny
pomogły jednak Japończykom w osiągnięciu obecnej pozycji w gospodarce
światowej. Tak więc wojna wpłynęła np. na zmianę charakterystycznej dla
przedwojennej Japonii struktury produkcji przemysłowej, w której poważne

2 W. E h r l i c h, Die deutsche Finanzspolitik seit 1924, Bonn 1961.



11METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

miejsce zajmował przemysł lekki, zwłaszcza włókienniczy. Produkcja wojenna
wymagała przede wszystkim rozwoju przemysłu ciężkiego i maszynowego,
czyli gałęzi, które decydowały w dużym stopniu o potencjale gospodarczym
kraju. Poważne zniszczenia wojenne zostały stosunkowo szybko usunięte,
przy czym odbudowane zakłady przemysłowe dysponowały nowymi rozwiąza-
niami technicznymi, co spowodowało wzrost konkurencyjności japońskich
towarów. Wywołane tym ożywienie inwestycyjne wpłynęło korzystnie na
koniunkturę w kraju3.
Duże korzyści wyniosła Japonia z sytuacji politycznej zaistniałej w kraju

po wojnie. Okupacja amerykańska doprowadziła do likwidacji japońskich sił
zbrojnych, wskutek czego duża część środków finansowych, przeznaczonych
dotychczas na potrzeby armii, mogła być przekazana na cele produkcyjne.
Z drugiej strony Japonia stała się bazą wypadową Stanów Zjednoczonych
w Azji, co umożliwiło jej osiągnięcie poważnych korzyści z amerykańskich
zamówień wojennych. Również ścisły związek z przodującym pod względem
technicznym rynkiem amerykańskim wpłynął na poziom japońskiej produkcji
przemysłowej.

I. STRUKTURA GOSPODARKI JAPOŃSKIEJ
PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po I wojnie światowej nastąpił w Japonii proces koncentracji kapitału. Po
kryzysie gospodarczym w 1927 r. dużo mniejszych banków ogłosiło upadłość
lub zostało wchłoniętych przez większe banki. W 1918 r. było 2285 banków,
a w 1930 r. tylko 913. Poza tym 5 mld jenów z całkowitej kwoty 9 mld
jenów znajdowało się w posiadaniu 14 banków. Z tej liczby pięć banków:
Mitsui, Mitsubishi, Jasuda, Sumitomo i Daiici, dysponowało 35% wszystkich
wkładów. Tych pięć koncernów należało do grupy największych finansowych
i handlowych przedsiębiorstw na świecie.
Nastąpiła również koncentracja kapitału w przemyśle. Z 62 spółek pro-

dukujących energię elektryczną pięć dużych spółek kontrolowało 65% całko-
witej produkcji tej gałęzi przemysłu: Tokio-dento, Toho-denrioku, Daido-
-denrioku, Ippon-denrioku, Udzigawa-denki. Spółki te znajdowały się pod
kontrolą potężnych koncernów Mitsui i Mitsubishi. Podobna sytuacja pano-

3 Takafusa N a k a m u r a, A History of Showa Japan, 1926-1989, Tokio Press, Tokio
1998.
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wała w przemyśle włókienniczym. Spółki Kanebo i Tojobo kontrolowały 50%
przędzalni. Japoński system gospodarczy, choć udało mu się bardzo rozwinąć
przemysł, zatrudniał zaledwie 10% ludności w dużych miastach. Poza kilkuset
zakładami wyposażonymi w nowoczesne maszyny istniało kilka tysięcy pry-
mitywnych warsztatów, które realizowały zamówienia dużych przedsiębiorstw.
W 1927 r. 85,2% ogólnej liczby fabryk stanowiły małe zakłady, zatrudnia-

jące mniej niż 30 osób, 10,6% zakłady zatrudniające więcej niż 30, a mniej
niż 100 pracowników, 3,5% zakłady zatrudniające od 100 do 500 pracowni-
ków. Największych zakładów, zatrudniających ponad 500 pracowników, było
zaledwie 0,7%. Nastąpiła jednak koncentracja pracowników w dużych zakła-
dach. Jedna trzecia ogółu pracowników pracowała w dużych fabrykach,
przede wszystkim w fabrykach maszyn, w przemyśle chemicznym i górnic-
twie. W dwóch największych kopalniach pracowało 8,5 tys. pracowników.
Pierwszy kryzys nastąpił zaraz po wojnie i został pogłębiony przez

trzęsienie ziemi w 1923 r. Powstała potrzeba importu wielkiej ilości ma-
teriałów budowlanych dla odbudowy zniszczonych miast. Banki musiały
udzielać kredytów na odbudowę. W 1927 r. nastąpił potężny krach Banku
Tajwan, co wywołało konieczność ogłoszenia trzytygodniowego moratorium.
Poza tym bankiem upadły 34 inne. W 1929 r. Japonię ogarnął kryzys świa-
towy. Koniec koniunktury w USA spowodował obniżenie cen surowego jed-
wabiu. W 1930 r. spadły o 50%, jednocześnie załamał się eksport towarów
bawełnianych.
W 1931 r. sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Wprowadzono wysokie

cła na towary japońskie, a oprócz tego po incydencie mandżurskim w Chi-
nach bojkotowano towary japońskie. Na skutek dobrego urodzaju ryżu cena
jego była bardzo niska, co spowodowało zupełne zniszczenie rolnictwa. Rząd
był zmuszony do udzielenia okręgom rolniczym dużych kredytów. W latach
1914-1930 liczba ludności w Japonii wzrosła z 51 mln do 64 mln, tj. o wię-
cej niż 25%. Przemysł zatrudniał ciągle jednak mniej niż jedną piątą lud-
ności, a połowa populacji zajmowała się rolnictwem. Japonia pomimo roz-
woju przemysłowego pozostała krajem rolniczym, w którym nieliczna klasa
posiadała wielkie majątki ziemskie. Według statystyk z 1930 r. z majątku
w wartości 92 mld jenów, znajdującego się w prywatnych rękach, ok. 50 mld
jenów przypadało na ziemię. Prawie 50 tys. obszarników miało majątki o po-
wierzchni większej niż 10 cio (1 cio = 0,9 ha). Należało do nich 1 mln 100
tys. cio, czyli jedna piąta ziemi uprawnej. Posiadana przez nich ziemia była
przy tym najlepszą ziemią orną. Uprawiali ją dzierżawcy. 200 tys. średnich
właścicieli posiadało gospodarstwa rolne o powierzchni od 3 do 10 cio.
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Połowę tej ziemi uprawiali dzierżawcy, druga połowa była uprawiana przez
pracowników najemnych. 900 tys. bogatych chłopów posiadało gospodarstwa
rolne o powierzchni 1-3 cio, które również były wydzierżawione. 1300 chło-
pów pracowało w gospodarstwach o powierzchni 5 tan 1 cio (5 tan = 0,45 ha).
Ogólna liczba dzierżawców wynosiła 4 mln, z czego 2,5 mln stanowili
właściciele gospodarstw o powierzchni mniejszej niż pół hektara, a 1,5 mln
dzierżawcy nieposiadający własnej ziemi. Ze statystyk wynika, iż we
władaniu chłopów przeważały gospodarstwa karłowate, które z trudnością
mogły wyżywić właścicieli. Dzierżawcy uprawiali 50% całej ziemi. Liczba
dzierżawców bezrolnych stanowiła 30% wszystkich chłopów. Liczbę najem-
nych pracowników szacowano na 5 mln. W tej sytuacji chłopi japońscy nie
byli w stanie płacić podatków, a ich zadłużenie niesamowicie wzrosło.
W 1914 r. suma podatków niezapłaconych przez chłopów wynosiła 6 mln 600
tys. jenów, w 1925 r. wzrosła do 75 mln jenów. Zadłużenia rolników
japońskich zagwarantowane hipoteką wynosiło w 1911 r. 750 mln jenów,
w 1925 r. wzrosło do 4 mld jenów, a w 1933 r. do 6 mld jenów. Ogólną
wartość ziemi w 1929 r. szacowano na 33 mld jenów. Znaczna część długów
zaciągniętych przez chłopów nie mogła być nigdy spłacona, a wszelkie
usiłowania rządu zmierzające do rozwiązania tego problemu zawiodły. Rząd
zabiegając przede wszystkim o rozwój przemysłu, nie mógł wprowadzić wy-
sokich ochronnych taryf celnych na artykuły żywnościowe, gdyż spowodo-
wałoby to wzrost kosztów utrzymania ludności miejskiej. W konsekwencji
musiałyby również wzrosnąć i płace, to zaś naruszyłoby interesy przemysłu,
który starał się produkować i eksportować jak najtaniej.
Rząd od 1925 r. pod naciskiem ruchów chłopskich zaczął popierać chło-

pów-właścicieli ziemi, którzy uprawiali ziemię przy pomocy sił najemnych,
nie udzielił natomiast pomocy dzierżawcom. W ten sposób popierał rozwój
kapitalizmu na wsi, co prowadziło do dalszego obniżenia stopy życiowej
dzierżawców. Chłopi ratowali się, wysyłając córki do fabryk lub sprzedając
je do domów publicznych. Pomimo to nędza była zbyt wielka, aby można ją
było znosić bez końca. Populacja ludności wiejskiej rosła o wiele szybciej niż
ludności miejskiej. W 1933 r. na wsi urodziło się 500 tys. dzieci, a w mias-
tach 300 tys., jakkolwiek na wsi mieszkało tylko 49% ogółu ludności. Wieś
była o wiele bardziej obciążona wychowywaniem nowych pokoleń niż miasta,
ale 85% tego przyrostu musiało szukać pracy w miastach. Przyrost ziemi
uprawnej był bardzo nieznaczny. W latach 1932-1933 wynosił zaledwie
0,65% uprawianej powierzchni. Chłopi protestowali przeciw tym stosunkom
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licznymi buntami (tzw. bunty ryżowe). Rosło ich wzburzenie, a także liczba
organizacji chłopskich, które próbowały bronić ich praw.
W latach 1924-1929 nastąpił w Japonii wielki rozwój przemysłu jedwabni-

czego i bawełnianego. Liczba wrzecion z 2 mln 415 tys. w 1913 r. wzrosła
do 3 mln 814 tys. w 1920 r., a do 6 mln 650 tys. w 1929 r. Ponad połowa
wrzecion znajdowała się w posiadaniu siedmiu wielkich koncernów. Pierwot-
nie produkcja tkanin odbywała się w ten sposób, że przędzalnie sprzedawały
przędzę tkaczom posiadającym ręczne krosna lub drobne warsztaty. Ale w la-
tach 1913-1929 powstało wiele kombinatów składających się z przędzalni
i tkalni, co było spowodowane spadkiem eksportu przędzy na kontynent azja-
tycki, a w miejsce tego wzrostem eksportu tkanin na te rynki. Również
w mniejszych fabrykach krosna ręczne zostały zastąpione mechanicznymi.
W latach 20. powstały wielkie, nowocześnie wyposażone warsztaty o 50
i więcej krosnach.
W okresie I wojny światowej nastąpił rozwój przemysłu wełnianego, pro-

dukującego w czasie wojny tkaniny na mundury wojskowe, po wojnie zaś
materiały dla Japończyków, którzy coraz częściej zaczęli ubierać się po
europejsku. Tkaniny wełniane produkowano w małych warsztatach, w których
krosna ręczne zostały zastąpione krosnami mechanicznymi. Inwestycje te
pociągnęły za sobą stosunkowo niewielkie koszty, gdyż prąd elektryczny dla
przedsiębiorstw był tani. W latach 1913-1929 przemysł włókienniczy bardzo
się rozwinął dzięki ulepszeniu techniki produkcji. Zatrudniał 25% pracow-
ników.
Również przemysł ciężki bardzo się rozwinął, ale jeszcze w 1929 r. zaj-

mował pozycję drugorzędną. Produkcja stali wzrosła z 250 tys. ton w 1913 r.
do 2 mln ton w 1929 r., ale Japonia zmuszona była do importu 30% swego
zapotrzebowania. Produkcja surówki żelaza od 1913 do 1929 r. wzrosła czte-
rokrotnie, ale nie pokrywała zapotrzebowania, którego trzy piąte trzeba było
pokrywać importem. Poza tym niezbędny był import złomu żelaznego; 10%
rudy żelaza przywożono z Chin i Malajów. Przed I wojną światową surówkę
żelaza i stal produkowano w państwowych zakładach Yawata. W czasie woj-
ny powstały zakłady prywatne, związane z przemysłowymi koncernami zai-
batsu. Wydobycie węgla wzrosło z 21 mln ton w 1913 r. do 31 mln ton
w 1919 r. W następnym dziesięcioleciu osiągnięto tylko nieznaczny wzrost
– w 1929 r. 34 mln ton. W górnictwie miedzi nie dokonał się żaden postęp.
Niezwykły wzrost nastąpił natomiast w budownictwie okrętowym. Tonaż

floty handlowej, który w 1914 r. wynosił 1 mln 500 ton, wzrósł w 1919 r.
do 3 mln 100 ton. Jednak gdy przyszedł kryzys i odżyła konkurencja zagra-
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niczna, nastąpił znaczny spadek. Szybki rozwój zaznaczył się w niektó-
rych gałęziach przemysłu maszynowego, zwłaszcza w produkcji aparatów
elektrycznych, maszyn włókienniczych oraz wyposażenia i sprzętu nauko-
wego, ale znaczną część zapotrzebowania pokrywano w drodze importu. Prze-
mysł maszynowy skupiał się w kilku małych zakładach kontrolowanych przez
zaibatsu, ale niektóre artykuły, np. żarówki elektryczne, produkowano prze-
ważnie w małych zakładach4.
Jeszcze w 1929 r. przemysł ciężki w Japonii był stosunkowo słabo roz-

winięty. Jego rozwój nastąpił w okresie następnym w związku z ekspansywną
polityką Japonii, która przejawiła się w incydencie mandżurskim i zwięk-
szonych przygotowaniach do produkcji wojennej. W latach 1929-1936 pro-
dukcja surówki żelaza wzrosła dwukrotnie. Produkcja stali surowej z poziomu
2,25 mln ton wzrosła do 5,5 mln ton. Rozwinął się również przemysł che-
miczny. W 1937 r. Japonia była w stanie produkować rozmaite rodzaje wypo-
sażenia mechanicznego; część tej produkcji wywożono do Mandżurii. Bardzo
rozwinął się przemysł budowy okrętów. W 1937 r. Japonia znajdowała się na
trzecim miejscu w świecie pod względem posiadanej floty handlowej, której
tonaż wynosił 6 mln 500 tys. ton. Niezmiernie wzrosła przemysłowa produk-
cja sztucznego jedwabiu, która w 1929 r. znajdowała się jeszcze w zarodku.
W 1937 r. Japonia była największym producentem sztucznego jedwabiu na
świecie.
We wszystkich gałęziach przemysłu zostały znacznie ulepszone metody

produkcji, połączone z kontynuowaniem wyposażania przedsiębiorstw w naj-
bardziej nowoczesne maszyny. Rząd ingerował w znacznie większym stopniu
niż dawniej w organizację przemysłu. W Ministerstwie Handlu i Przemysłu
powstał urząd racjonalizacji przemysłowej, który miał za zadanie koordy-
nować pracę w poszczególnych gałęziach przemysłu, udzielać poparcia kar-
telom i stworzyć państwową kontrolę przemysłu. Wszystko to wchodziło
w skład przygotowań wojennych. W 1931 r. zostało zrewidowane ustawodaw-
stwo dotyczące Związku Producentów oraz Związku Eksporterów w duchu za-
ciśnięcia współpracy między drobnymi wytwórcami a kupcami oraz obniżenia
kosztów produkcji. Przystąpiono do kierowania gospodarką za pomocą tych
związków, które istniały w podobnych stowarzyszeniach w epoce Tokugawa.
W związkach tych zostali zorganizowani wszyscy producenci i eksporterzy
danych gałęzi. Związki badały odpowiednie surowce, czuwały nad produkcją

4 W.J. M a c p h e r s o n, The economic development of Japan 1868-1942, Cambridge
University Press 1995.
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i jakością wytwarzanych towarów. Eliminowały konkurencję, ale ich głównym
zadaniem było stworzenie w Japonii warunków do produkcji umożliwiającej
najwyższą zdolność konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Związki takie,
jako stowarzyszenia spółdzielcze, miały też za zadanie zakup surowców
i półfabrykatów oraz pośrednictwo w sprzedaży towarów na rynkach zagra-
nicznych. Organizowały one agencje zagraniczne i wysyłały tam swoich
przedstawicieli w celu badania rynków i dostarczania informacji o poszcze-
gólnych jego segmentach.
Związki były zjednoczone w Centralnym Związku, który ściśle współpra-

cował z Ministerstwem Handlu i Przemysłu. Państwo udzielało związkom
swego poparcia w ten sposób, że ich weksle bankowe miały 70-procentową
gwarancję państwa. Organizacja przemysłu w związkach niezwykle korzystnie
odbiła się na jego rozwoju, gdyż był on ciężko dotknięty działaniem kryzysu.
Przyczyniła się ona do silnej ekspansji przemysłowej, która rozpoczęła się
w 1931 r. Organizacja ta wykorzystywała w celach eksportowych również
małe przedsiębiorstwa, z których pochodziła dotychczas przeważająca część
produkcji japońskiej. Jeszcze w 1935 r. w całej Japonii istniało zaledwie 165
przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób, 40 tys. przedsiębiorstw
zatrudniało mniej niż 10 osób, a trzy piąte pracowników japońskich praco-
wało w warsztatach zatrudniających mniej niż pięć osób.
System związków umożliwiał osiągnięcie w tych warsztatach jednolitego

standardu jakości produkcji i formy wymaganych dla eksportu. Związki za-
opatrywały te przedsiębiorstwa w surowce i odbierały ich towary. Stanowisko
fabrykanta obejmował związek pracujący dla swoich członków. Związki dały
państwu możliwość kierowania przemysłem w stopniu nieznanym w pań-
stwach europejskich.
Impuls do przebudowy gospodarki japońskiej wyszedł z armii. Przedstawi-

ciele armii japońskiej obserwowali z niepokojem katastrofalne stosunki w rol-
nictwie. Młodzi oficerowie, pochodzący w większości ze wsi i znający panu-
jącą na niej nędzę, oskarżali właścicieli dużych firm, iż poświęcają naród dla
swoich egoistycznych celów. Wywołało to wrzenie w armii, które rozpoczęło
się w okresie kryzysu po I wojnie światowej i skierowane było przeciwko
kołom przemysłowym i finansowym.
Skargi na obojętność rządu i kół dobrze sytuowanych wobec sytuacji na

wsi stale znajdowały swój wyraz w zeznaniach młodych oficerów przed są-
dem po różnych zamachach politycznych. Poza walką prowadzoną przez roz-
maite ugrupowania oficerów i stowarzyszenia polityczne przeciwko władcom
japońskiego przemysłu, również armia opracowała rozmaite programy rozwią-
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zania problemów politycznych i gospodarczych. Już w 1919 r. Kita Ikki
wydał książkę pt. Narodowy plan reorganizacji Japonii, która stała się lekturą
oficerów japońskich. Kita głosił zasady narodowego socjalizmu, upaństwo-
wienia wielkich przedsiębiorstw i przeprowadzenia gruntownych reform
w rolnictwie. Nie wyłożył jednak jasno sposobów zmierzających do realizacji
tych reform. Większe znaczenie miały broszury wydane przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych w lutym 1935 i w listopadzie 1936 r., w trzydziestą rocz-
nicę bitwy pod Mukdenem w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. Oprócz wy-
tycznych politycznych znajdowały się w nich plany „gospodarczego planu
mobilizacyjnego” i projekty ustaw umożliwiających realizację tej mobilizacji.
Przemysł wojenny Japonii oraz wszystkie ważne gałęzie przemysłowe miały
być oddane pod kontrolę wojska, wielkie majątki zabrane przez państwo
poprzez podatki, trusty zaś zmuszone do utrzymywania głodującej wsi.
Do realizacji tych planów jednak nie doszło, ponieważ generałowie byli

ściśle związani z oligopolami japońskimi i nie mieli odwagi ingerować
w gospodarkę, która właśnie podjęła silną ofensywę, mającą na celu zdobycie
rynków i popieranie eksportu. W inny sposób nie można było realizować
wielkich zbrojeń, żądanych przez armię. W budżecie na rok 1937/38 wydatki
na armię i flotę stanowiły 47%. Zwiększone wydatki można było pokryć
przez stałą emisję nowych bonów skarbowych, wskutek czego wewnętrzny
dług Japonii wzrósł do 12 mld JPY5.
Wpływ armii w znaczący sposób odbijał się na rozwoju przemysłu w Man-

dżurii, gdzie budowano główne zakłady przemysłu wojennego, metalurgicz-
nego i chemicznego. Przemysł ten był opanowany przez Południowomandżur-
ską Spółkę Kolejową, w której państwo miało przeważającą część udziałów.
Fundamenty wielkiej ekspansji przemysłowej zostały położone w latach 1931-
-1937. W okresie tym wydobycie rudy żelaza i produkcja surówki wzrosły
dwukrotnie, nastąpił duży postęp w wydobyciu węgla i w produkcji różnych
chemikaliów.
Inwestycje w Mandżurii wzrosły z 1,6 mld jenów w 1931 r. do 3,0 mld

jenów w 1937 r. Podobny proces miał miejsce w Korei. Rozwój przemysłowy
Mandżurii nie zależał jednak od dotychczasowych zaibatsu. Powstała spółka
Ippon-sangio-kaisia (inaczej Nissan), opanowana przez magnata Aikawa.
W chwili wybuchu wojny chińsko-japońskiej przemysłowa działalność
w Mandżurii, prowadzona do tej pory przez Południowomandżurską Spółkę

5 J.B. C o h e n, Japan’s economy in War and Reconstruction, University of Minnesota
Press, Minneapolis 1949, s. 432-531.



18 ZBIGNIEW KLIMIUK

Kolejową, przeszła w ręce nowego koncernu pod nazwą Spółka ds. Rozwoju
Przemysłu Ciężkiego Mandżurii, w której koncern Nissan miał połowę kapi-
tału. Ten proces, który oznaczał osłabienie wpływów dotychczasowych kon-
cernów zaibatsu, spowodowały koła militarystyczne, które ostro krytykowały
koncern Mitsui. W 1932 r. baron Dan, główny akcjonariusz Mitsui, został
zamordowany przez grupę młodych oficerów. Koła militarystyczne żądały
wprowadzenia gospodarki wojennej.
Od 1929 r. nastąpił wielki rozwój handlu zagranicznego, możliwy wskutek

eksploatacji kolonii. Japonia przywoziła z kolonii główne artykuły żywnoś-
ciowe i surowce. Z Tajwanu sprowadzano kamforę, cukier, ropę naftową,
miedź, złoto, srebro i ryż. Na wyspach Pacyfiku, Karolinach i Marianach oraz
Wyspach Marshalla, zdobytych przez Japonię w wyniku I wojny światowej,
eksploatowano bogate złoża fosfatów (70 tys. ton rocznie), stanowiących
ważny surowiec dla przemysłu wojennego i rolnictwa. Z wysp tych pochodzi-
ły również cytryny, banany i kopra. Z Korei Japonia otrzymywała ryż, bób,
produkty morskie i nawozy, a w 1933 r. uzyskała stamtąd złoto o wartości
26 mln JPY, żelazo kowalne o wartości 5 mln JPY oraz węgiel o wartości
7 mln JPY.
W handlu zagranicznym w eksporcie zaczęły przeważać wyroby gotowe.

W 1929 r. tekstylia stanowiły 65% całego eksportu, w tym na surowy jedwab
przypadało 37%. Również w przemyśle bawełnianym zaczął przeważać eks-
port tkanin bawełnianych. Po 1929 r. wyroby tekstylne, mimo że miały po-
ważny udział, nie odgrywały już w eksporcie dominującej roli. Eksportowano
również inne wyroby, np. zabawki, narzędzia metalowe, rowery. Zmienili się
też odbiorcy zagraniczni. Eksport do Stanów Zjednoczonych, który w 1929 r.
wynosił 43%, w 1936 r. obniżył się do 22%, gdyż uległ likwidacji rynek jed-
wabiu surowego. Oprócz Chin na rynki innych krajów azjatyckich zaczęła
docierać również Japonia. Na przykład w Indiach Holenderskich Japonia
wyparła eksport holenderski na Jawę. W 1934 r. udział Holandii w imporcie
Jawy wynosił zaledwie 12,95%, podczas gdy udział Japonii kształtował się
na poziomie 31,6%. Pozbawiana dochodów ludność tej wyspy nie była w sta-
nie nabywać drogich amerykańskich czy europejskich wyrobów. Jeżeli w ogó-
le mogła coś kupować, to były to tanie produkty japońskie. Wobec tego Ho-
landia wprowadziła w 1935 r. kontyngentowanie importu, które prawie zupeł-
nie wyeliminowało towary japońskie. Japonia odpowiedziała na te posunięcia
bojkotem.
Japonia dotarła i do Indii, gdzie tanie japońskie towary bawełniane wy-

parły produkcję angielską, następnie do Afganistanu, Persji, Turcji, Afryki
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i do Australii. Stała się głównym odbiorcą australijskiej wełny. Do Stanów
Zjednoczonych eksportowano z Japonii głównie surowy jedwab, konserwy
rybne, herbatę i ceramikę, do Mandżurii i północnych Chin – wyposażenie
maszynowe, do pozostałych krajów – tekstylia i drobne artykuły codziennego
użytku.

II. PRZYGOTOWANIA EKONOMICZNE DO WOJNY

Latem 1941 r. najwyższe kierownictwo wojskowo-polityczne Japonii, decy-
dując się na rozpoczęcie wojny na Dalekim Wschodzie i realizację swoich
ekspansjonistycznych planów, zakończyło wprowadzanie w życie zapoczątko-
wanej w sierpniu tzw. nowej struktury ekonomicznej. W najważniejszych ga-
łęziach przemysłu, a także w dziedzinie handlu i finansów, nastąpiło
przyspieszenie procesu powstawania tzw. stowarzyszeń kontrolnych z przed-
stawicielami największych koncernów i firm na czele, mających prawo roz-
działu surowców, paliwa, siły roboczej, środków finansowych itd. „Nowa
struktura ekonomiczna” miała na celu umocnić militaryzm japoński i gospo-
darkę wojenną oligopoli poprzez ściślejszą kontrolę oraz eksploatację te-
rytoriów okupowanych. Wraz z przejściem do realizacji tej strategii rząd
Japonii zwiększył nakłady na potrzeby wojenne. W 1941 r. w ogólnej sumie
wszystkich wydatków budżetowych kraju, wynoszących 16 mld 542 mln je-
nów, bezpośrednie wydatki wojenne w cenach bieżących wyniosły 12 mld
503 mln jenów (odpowiednie dane dla 1940 r. wynosiły 10 mld 982 mln
i 7 mld 947 mln jenów).
Do początków wojny z USA i Wielką Brytanią Japonia była jednym z naj-

większych mocarstw kolonialnych świata. Zdobyła ogromne obszary w Azji
i na wyspach Pacyfiku o ogólnej powierzchni ok. 5,5 mln km2 i ponad
190 mln ludności. „Strefa wspólnego rozkwitu Wielkiej Azji Wschodniej”,
którą tworzyli Japończycy, miała zapewnić im niezależność ekonomiczną
i rozszerzoną bazę gospodaczą dla zaborczych wojen. Własna baza paliwowo-
-surowcowa Japonii nie mogła całkowicie zaspokoić jej potrzeb6. W 1941 r.
w kraju wydobywano 55,6 mln ton węgla, 1,380 mln ton rudy żelaza, wytwa-
rzano 33,9 mld kWh energii elektrycznej, wytapiano 4,308 mln ton surówki
żelaza, 6,840 mln ton stali, 71,7 tys. ton aluminium. Poziom wydobycia

6 B. M o o r e, Asian Fascism: Japan, w: Social Origins of Dictatorship and Democracy,
Penqiun 1981.
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surowców, nawet z wykorzystaniem zasobów krajów okupowanych, odbiegał
znacznie od potrzeb gospodarki wojennej, np. z powodu braku rudy żelaza
nie wykorzystywano 1/3 mocy produkcyjnych zakładów metalurgicznych. Naj-
bardziej odczuwano braki ropy naftowej, której wydobycie w Japonii wyno-
siło ok. 500 tys. ton rocznie. W związku z tym jedno z najważniejszych
zadań w przygotowaniach do agresji polegało na zgromadzeniu zapasów
surowców strategicznych i materiałów. Zebrano 5,674 mln ton ropy naftowej,
254,7 tys. ton boksytów, 4,468 tys. t. złomu żelaza. Jeśli uwzględnić normy
zużycia surowców w warunkach wojny ropy naftowej wystarczało na rok,
boksytów na dziewięć miesięcy7.
W Tokio słusznie przypuszczano, że wraz z wybuchem wojny zostaną od-

cięte dotychczasowe drogi dopływu surowców do Japonii. Dlatego wszystkie
plany sprowadzały się do tego, ażeby jak najszybciej zagarnąć i skolonizować
kraje mórz południowych. Ropa naftowa z Indii Holenderskich, ołów z Indo-
chin, kauczuk, ruda żelaza i nikiel z Malajów – wszystkie te bogactwa miały
wzmocnić bazę ekonomiczną i umożliwić kontynuowanie agresji. Niemałe na-
dzieje pokładano w surowcach, które zamierzano zdobyć na radzieckich ob-
szarach Dalekiego Wschodu i Syberii. Odpowiedni program, opracowany
przez Instytut Wojny Totalnej, przewidywał eksploatację ropy naftowej na
Sachalinie północnym, węgla na obszarach nadmorskich, rud molibdenowych
w rejonie Umarta. Wykorzystując rezerwy przed rozpoczęciem wojny na Pa-
cyfiku, Japonia osiągnęła znaczne rezultaty w rozwoju przemysłu wojennego.
Jeśli indeks wolumenu całej produkcji przemysłowej wzrósł w latach 1939-
-1941 ze 164 do 169,4 (1930-1934 = 100), to indeks wolumenu produkcji
wojennej zwiększył się z 486 do 1240.
Gospodarka rolna z kolei wobec przewagi systemu obszarniczego władania

ziemią nie była w pełni produktywna. Dlatego chociaż intensyfikacja pracy
była wysoka i rolnictwo zatrudniało połowę ludności w wieku produkcyjnym
(ponad 16 mln osób), zbiory ryżu, podstawowego artykułu spożywczego,
w latach 1940-1941 zmniejszyły się. Import zaspokajał w 22% zapotrzebo-
wanie Japonii na ryż, w 72% na ziarno sojowe, w 82% na cukier. Uzależnie-
nie Japonii od importu artykułów spożywczych było główną bolączką jej gos-
podarki. Kraj miał jednak dobrze rozwinięty transport kolejowy, kołowy
i wodny. Długa i rozgałęziona sieć komunikacyjna, duża przepustowość
i liczny tabor zaspokajały potrzeby wojenne, w tym również operacje za-

7 G.C. A l l e n, A Short Economic History of Modern Japan, Unwin University Books,
London 1962.
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czepne przeciwko krajom sąsiednim (np. ZSRR), przeprowadzane z terytorium
Mandżurii i Korei.
W przededniu wojny na Pacyfiku marynarka handlowa Japonii zajmowała

trzecie miejsce w świecie (po USA i Wielkiej Brytanii). Tonaż jej floty
(statków z metalowymi kadłubami) w grudniu 1941 r. wynosił 6,384 mln
BRT, co całkowicie zapewniało przeprowadzenie operacji desantowych i prze-
wóz ładunków w planowanej krótkotrwałej wojnie.
Wartość produkcji wojennej Japonii w 1941 r. wyrażała się sumą ponad

5 mld jenów. Do końca tego roku została zwiększona produkcja broni
i sprzętu wojskowego, zwłaszcza samolotów i okrętów. Stworzono znaczny
potencjał ekonomiczny, zdolny zaspokoić potrzeby krótkotrwałej kampanii
wojennej przeciwko USA i Wielkiej Brytanii na Pacyfiku i w Azji Południo-
wo-Wschodniej. Jednak już na początku 1942 r., mimo pomyślnie przeprowa-
dzonych operacji zaczepnych, w Japonii zrozumiano, że trzeba przygotować
się do długotrwałej wojny. W budżecie na rok finansowy 1942/43 wydatki
wojenne wzrosły do 22,8 mld jenów, co stanowiło 92% ogólnej sumy wydat-
ków. Liczba osób zatrudnionych zwiększyła się w 1941 r. prawie o 312 tys.
osób w porównaniu do ponad 53 tys. w 1940 r. W marcu 1942 r. parlament
uchwalił prawo o obowiązku pracy mężczyzn i kobiet w wieku od 12 do 70
lat; w 1942 r. zatrudniono jeszcze ponad 311 tys. pracowników. Dzień pracy
w przedsiębiorstwach wydłużono w 1942 r. z 12 do 13 godzin na dobę.
Dla zwiększenia zapasów ważniejszych materiałów i uporządkowania ich

przydziałów na wiosnę 1942 r. rząd powołał specjalne korporacje. W hut-
nictwie żelaza i stali utworzono stowarzyszenia kontrolne. Wzrósł poziom
wydobycia głównych rodzajów surowców i produkcji metali. W roku budżeto-
wym 1941/42 w Japonii, a także w Korei, Mandżurii i innych okupowanych
rejonach, wytop surówki wynosił 5,957 mln ton, produkcji stali – 7,567 mln
ton, aluminium – 71,7 tys. ton, wydobycie i przewóz rudy – 6,672 mln ton.
Z powodu braku statków dostarczających surowce w pracy przemysłu japoń-
skiego powstawały trudności, gdyż duża część floty handlowej była wykorzy-
stywana do przewozu ładunków wojskowych. Rada do spraw koordynacji
działań przyjęła w lutym 1942 r. rozszerzony program budowy statków
o ogólnym tonażu ok. 400 tys. BRT. Na początku marca normę podniesiono
do 500 tys. BRT. Wkrótce wyjaśniło się, że z powodu niedoborów stali
i z innych przyczyn przemysł stoczniowy nie był w stanie wykonać tego
planu. Trzeba było obniżyć produkcję do 389,5 BRT. Jednak i to zadanie
okazało się niemożliwe do wykonania. W 1942 r. zbudowano statki o ogól-
nym tonażu ok. 254 tys. BRT.
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Szczególny niepokój rządu wywołał stan paliw. Siły zbrojne i przemysł
Japonii zużyły przedwojenne zapasy ropy naftowej. Do kwietnia 1942 r.
zmniejszyły się one do 5,154 mln ton. Wobec szybkiego wyczerpania się za-
pasów paliw dowództwo japońskie przeprowadzając operacje desantowe na
roponośnych obszarach, zabezpieczało urządzenia przemysłowe. Wraz z woj-
skiem na obszary roponośne przybywały ekipy inżynierów, techników i pra-
cowników, które od razu przystępowały do uruchamiania produkcji. Z krajów
mórz południowych w roku budżetowym 1942/43 dostarczono do Japonii
1,415 tys. ton ropy naftowej i rafinowanych produktów naftowych. Produkcja
paliw syntetycznych rozwijała się wolno. Na 1,054 mln ton paliwa syntetycz-
nego zaplanowanego na rok budżetowy 1941/42 wyprodukowano 165 tys. ton.
Kroki poczynione w zakresie mobilizacji zasobów metropolii i na tery-

toriach okupowanych umożliwiły Japonii już na początku 1942 r. rozszerzenie
produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego8. Szczególnie dużą rolę odegrała
wzmożona kontrola przy rozdzielaniu materiałów strategicznych i dalsze ogra-
niczenia zużycia metali przez gałęzie przemysłu nieprodukujące dla potrzeb
wojska. Zasadniczą uwagę zwrócono na produkcję samolotów, bomb lotni-
czych, min morskich i torped. Ich produkcja w 1942 r. wzrosła prawie dwu-
krotnie w porównaniu z 1941 r. W tym samym czasie spadła produkcja tych
rodzajów broni, sprzętu wojskowego i samochodów, które zdaniem dowódz-
twa japońskiego były mniej potrzebne w wojnie przeciwko USA i Wielkiej
Brytanii lub posiadano je w wystarczających ilościach, np. karabiny, sa-
mochody wojskowe, radiostacje.

III. FINANSOWANIE WYDATKÓW WOJENNYCH

Naturalnym źródłem pokrywania wydatków publicznych (państwowych) za-
równo w czasie pokoju, jak i w okresie wojny jest dochód narodowy (DN)
kraju. W obliczu trudnej sytuacji wojskowej istniała poza tym możliwość
wykorzystania na cele wojenne majątku narodowego, musiało to się jednak
odbić w przyszłości na zmniejszeniu potencjału gospodarczego kraju. Wresz-
cie państwo, posiadające terytoria zależne, mogło zaspokajać swoje potrzeby
zasobami zagranicznymi. W czasie wojny 1937-1945 Japonia korzystała ze
wszystkich trzech źródeł finansowania. W 1945 r. wartość DN poważnie spa-

8 R. S m i t h, The Army and Economic Mobilization, Washington 1959.



23METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

dła, nie osiągając nawet średniego poziomu z lat 1934-1936. Przyczyną tego
były zniszczenia powstałe w wyniku przeniesienia działań wojennych na
terytorium Japonii9.

1. DOCHÓD NARODOWY (DN)

W latach 1937-1944 DN Japonii wzrastał w tempie 16-18% rocznie, przy
czym tempo wzrostu było szybsze pod koniec wojny.

Tab. 1. Dynamika dochodu narodowego Japonii

Lata
Wielkość DN

w cenach bieżących
(mld jenów)

Wskaźnik cen
hurtowych

Wielkość DN
w cenach

z lat 1934-1936

1934-36
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

14,4
18,6
20,2
25,4
32,1
36,9
45,4
56,9
76.8

100
115
126
151
193
214
261
301
370

14,4
16,2
15,9
16,8
16,6
17,2
17,4
18,9
20,8

Źródło: T. A. Bisson, Japan’s War Economy, The Mac Millan Co., New York 1951, s. 47.

O zmianie DN decydował poziom produkcji w poszczególnych działach
gospodarki narodowej, a szczególnie w przemyśle, rolnictwie i leśnictwie oraz
w transporcie. Do 1944 r. produkcja przemysłowa rosła w sposób nieprzer-
wany, przewyższając poziom z lat 1934-1936 o 78,8%. W 1945 r. nastąpił
poważny spadek – do 60,2% wartości z lat 1934-1936. Wzrost produkcji
przemysłowej był spowodowany w całości przez wzrost produkcji w przemyś-
le wojennym, przy jednoczesnym spadku produkcji dóbr konsumpcyjnych.
Stan ten obrazują wskaźniki niektórych gałęzi produkcji przemysłowej
w 1944 r. w porównaniu ze wskaźnikami z okresu 1934-1936: przemysł me-
talurgiczny – 220,3%, przemysł maszynowy – 463,3%, przemysł tekstylny –
21,1%, przemysł spożywczy – 63,6%. W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie
(dobra konsumpcyjne) spadek produkcji rozpoczął się wcześniej, bo już

9 Bilanz des zweiten Weltkrieges, Hamburg 1953.
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w 1939 r., kiedy osiągnął wartość maksymalną, przewyższającą produkcję
z lat 1933--1935 o 116,2%. Do 1942 r. spadek produkcji w tym dziale był
jeszcze niewielki, potem uległ gwałtownemu przyspieszeniu, dając w 1945 r.
zmniejszenie produkcji o 34,5%. Główną przyczyną była postępująca milita-
ryzacja gospodarki, wyrażająca się w mobilizacji siły roboczej do armii lub
do pracy w przemyśle wojennym, niedobór nawozów sztucznych oraz nad-
mierne obciążenie rolników podatkami i dostawami obowiązkowymi po nis-
kich (niekorzystnych) cenach.
W transporcie przewozy kolejowe wzrosły do 1943 r. o 67,3% w porówna-

niu ze stanem w 1937 r. Ale w 1944 r. spadły o 10%, a w 1945 r. o 54,3%,
czyli o 23,5% w stosunku do 1937 r. Zmalały również przewozy morskie,
czego przyczyną były poważne straty w tonażu handlowym, który w 1945 r.
stanowił zaledwie 30,5% stanu z 1937 r., oraz 22% stanu z 1941 r.
Niski w stosunku do innych wysoko rozwiniętych krajów poziom rozwoju

gospodarczego Japonii przesądził o jej słabości finansowej, a co za tym idzie,
również militarnej. Na przykład dochód narodowy na głowę ludności (per
capita) w 1939 r. wynosił w dolarach: w USA – 554, w Niemczech – 520,
w Wielkiej Brytanii – 468, w Kanadzie – 389, we Francji – 283, we Wło-
szech – 140, w Japonii zaś tylko 93. Był więc 6 razy mniejszy niż w USA,
5,6 raza mniejszy niż w Niemczech, 5 razy mniejszy niż w Wielkiej Brytanii,
4,2 raza mniejszy niż w Kanadzie, 3 razy mniejszy niż we Francji, 1,5 raza
mniejszy niż we Włoszech. Mimo znacznego wzrostu DN w Japonii w okre-
sie wojny jej baza finansowa była słaba. Wydatki państwowe rosły znacznie
szybciej niż DN. W latach 1940-1944 wzrosły one 5-krotnie, zaś DN –
2,1-krotnie. Mimo wzrostu dochodów budżetowych nie wystarczyły one na
pokrycie wydatków10. W roku budżetowym 1942/43 z bieżącego DN sfinan-
sowano 62,5% wydatków budżetowych, w latach następnych poziom finanso-
wania wynosił odpowiednio: 59,3% i 57,9%. W tej sytuacji władze japońskie
były zmuszone sięgnąć do drugiego źródła finansowania wojny, tj. do
majątku narodowego11.

10 W.G. Woytinsky and E.S. Woytinsky, Word Population and Production, New York
1953.

11 G. R a n i s, The Financing of Japanese Economic Development, „Economic History
Review” 1959, nr 3.
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2. MAJĄTEK NARODOWY I ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE

Wojna zmniejszyła majątek narodowy Japonii, ponieważ korzystano z nie-
go jako ze źródła finansowania. Na zmniejszenie wartości majątku narodo-
wego wpłynęło przede wszystkim:
a) zużycie zapasów zgromadzonych przed wybuchem wojny;
b) nieodnawianie w odpowiednim stopniu kapitału stałego w wielu dzie-

dzinach przemysłu wojennego i przekazywanie odpisów amortyzacyjnych do
systemu kredytowego;
c) przekazanie części urządzeń przemysłu wojennego na złom;
d) zaniechanie remontowania domów mieszkalnych, co pogorszyło warunki

lokalowe.
Dewastacja majątku narodowego Japonii w czasie wojny stwarzała pro-

blemy szczególnie podczas odbudowy gospodarki po 1945 r. Zagarnięcie
przez Japonię obcych terytoriów umożliwiło wykorzystanie ich dochodów
i majątku narodowego na sfinansowanie wojny12.

3. DOCHODY PUBLICZNE

Akumulacji środków pieniężnych na finansowanie wojny można dokony-
wać dwojako: albo poprzez budżet, albo za pomocą innych instytucji finan-
sowych. Metoda budżetowa akumulacji środków pieniężnych dostarcza wpły-
wów z podatków oraz tzw. innych dochodów zwyczajnych. Metody pozabud-
żetowe to emisje pożyczek państwowych, inflacyjna emisja pieniądza pa-
pierowego, wykorzystanie rezerw złota, dewiz oraz środków zagranicznych.
Poszczególne metody akumulacji dostarczyły następujących sum: podatki –
69,3 mld jenów (23,9%), inne dochody zwyczajne – 16,6 mld jenów (5,7%),
pożyczki państwowe – 130,7 mld jenów (45,2%), środki zagraniczne – 58,6
mld jenów (20,3%). Dochodami zwykłymi, czyli wpływami z podatków, oraz
dochodami zwyczajnymi pokryto 29,6% wydatków. Z tego powodu nie było
roku, w którym budżet był zbilansowany. Średni deficyt budżetu wynosił
70,4%. Finansowano go głównie poprzez emisję pożyczek państwowych, wy-
korzystanie środków zagranicznych oraz inflacyjną emisję pieniądza papie-
rowego13.

12 J.B. C o h e n, Japan’s Economy in War and Reconstruction, University of Minnesota
Press, Minneapolis 1949.

13 A.U. D i n k i e w i c z, Vojennyje finanse Japonii, Izdat. Vostocznoj Literatury,
Moskwa 1958.
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PODATKI

Ogólna suma wpływów podatkowych w latach 1937-1945 wyniosła 69,3
mld jenów w cenach bieżących oraz 26,4 mld jenów w cenach z lat 1934-
-1936. Podczas wojny podatki przestały być podstawowym czynnikiem docho-
dów budżetowych. Jeśli w roku finansowym 1913/14 dostarczały one 65,1%
dochodów, w 1936/37 – 54,1%, to w 1937/38 – 38,8%, w 1944/45 – 16,1%,
a przez cały okres wojny – 23,9%. Niski udział podatków, odbiegający
wyraźnie od poziomu w innych krajach prowadzących wojnę (USA – 43%,
Wielka Brytania – 48,5%), był spowodowany głównie niskim poziomem życia
obywateli Japonii oraz stosunkowo niewielką produkcją. Fakt, że wpływy
z podatków pokrywały zaledwie 25% wydatków budżetowych, był główną
przyczyną powstania deficytu budżetowego.
Podczas wojny pobierano w Japonii zarówno podatki centralne, kierowane

bezpośrednio do budżetu państwa, jak i podatki lokalne: prefekturalne,
komunalne i wiejskie. Z ogólnej liczby 36 podatków 24 to były podatki
centralne, a 12 miało charakter lokalny. W latach 1937-1945 podatki cen-
tralne przyniosły prawie 84% dochodów, lokalne tylko 16%. Udział podatków
lokalnych w analizowanym okresie spadł z 33,9% w latach 1934-1936 do
10,7% w roku finansowym 1944/45. Świadczyło to o postępującej koncentra-
cji środków finansowych w rękach władz centralnych.

PODATKI POŚREDNIE

W latach 1937-1945 udział podatków pośrednich systematycznie malał.
O ile w 1937 r. dawały one 54,2% wszystkich dochodów z podatków, o tyle
w 1943 r. już tylko 43,8%, zaś w 1945 r. – 36,7%. Była to tendencja cha-
rakterystyczna także dla finansów wojennych innych krajów kapitalistycznych,
spowodowana następującymi przyczynami: a) spadkiem produkcji dóbr kon-
sumpcyjnych, b) normowaniem konsumpcji ludności, c) regulowaniem cen,
d) spekulacją na czarnym rynku oraz e) spadkiem wpływów z ceł.
W czasie wojny spadła produkcja dóbr konsumpcyjnych, obciążonych przy

ich realizowaniu na rynku podatkiem pośrednim. Na przykład w 1944 r.
produkcja odzieży była blisko 15 razy mniejsza niż w 1937 r., produkcja
tkanin bawełnianych – 20 razy mniejsza. Duża i ciągle rosnąca część pro-
dukcji dóbr konsumpcyjnych była przeznaczona na potrzeby armii i oczy-
wiście nie mogła być obłożona podatkiem. O uszczupleniu części produkcji
przeznaczonej na rynek świadczy m.in. fakt, iż w 1944 r. 37,8% wyproduko-



27METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

wanych tekstyliów zostało przeznaczonych dla armii, podczas gdy w 1937 r.
zaledwie 0,8%. Ograniczenie produkcji dóbr konsumpcyjnych zmusiło władze
do racjonowania konsumpcji ludności za pomocą systemu kartkowego. Prowa-
dziło to do ograniczenia spożycia tych towarów, a co za tym idzie, do
uszczuplenia dochodów budżetowych z tytułu opodatkowania pośredniego.
Spadek dochodów z podatków pośrednich był wynikiem regulowania cen
artykułów konsumpcyjnych. Ceny te były ustalone na niskim poziomie. Było
to możliwe dzięki systemowi obowiązkowych dostaw towarów przez gospo-
darstwa chłopskie po jeszcze niższych cenach zakupu.
Ogromna spekulacja na czarnym rynku, prowadzona przez drobnych speku-

lantów, ale również przez największe koncerny, a podsycana zwłaszcza przez
niski poziom cen oficjalnych, odciągnęła dużą część towarów konsumpcyj-
nych z rynku zorganizowanego i uniemożliwiła ich dystrybucję w ramach sys-
temu kartkowego. Powodowało to zmniejszenie sumy wartości towarów pod-
legających opodatkowaniu.
Ograniczeniu uległy również wpływy z ceł, które stanowiły jedną z form

podatków pośrednich. Było to spowodowane przede wszystkim zmianą struk-
tury handlu zagranicznego. Obejmował on głównie surowce wojenno-strate-
giczne, zwolnione z ceł bądź oclone w niewielkiej wysokości. Pod koniec
wojny na spadek dochodów z ceł wpłynęło również zmniejszenie się obrotów
japońskiego handlu zagranicznego na skutek trudności transportowych, wyni-
kających z poważnych strat poniesionych przez japońską flotę handlową14.
W celu zapobieżenia spadkowi wpływów z podatków pośrednich rząd ja-

poński zwiększał ustawicznie liczbę towarów obciążonych tym podatkiem
oraz podwyższał jego stawki. Na przykład w 1937 r. zwiększono podatki od
tytoniu o 12%, od cukru o 8%, od sake o 10%, od innych alkoholi o 20%.
W 1939 r. oprócz kolejnej podwyżki stawek podatków pośrednich wprowa-
dzono nowe podatki od obuwia, mebli oraz gotowych ubiorów. Obciążenie
podatkami pośrednimi wzrosło bardzo poważnie w 1940 r., gdy Japonia przy-
gotowując się do drugiego etapu wojny, potrzebowała szczególnie dużo
środków finansowych. W celu osiągnięcia rocznego przyrostu dochodów
budżetowych w wysokości 650 mln JPY wprowadzono specjalne podatki od
biletów na przejazd, od reklam gazetowych oraz kart do gry. W 1943 r.
bardzo poważnie zwiększono akcyzę od napojów alkoholowych (o 70%),
podatki od cukru (o 32%) oraz innych towarów konsumpcyjnych (o 48%).

14 L. Fisher and J. H. Lorie, Rates of Return on Investments in Common Stock: Year by
Year Record 1926-1965, „Journal of Business”, vol. 41 (July 1968).
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Zwiększanie stawek podatków pośrednich przeprowadzano aż do końca
wojny. Nie mogło to jednak zrównoważyć ujemnego wpływu omawianych
czynników. Udział dochodów z podatków pośrednich mimo wzrostu bez-
względnego stale malał.

PODATKI BEZPOŚREDNIE

Sytuacja finansowa kraju zmusiła władze japońskie do zwiększenia opo-
datkowania bezpośredniego. Osiągnięto to głównie poprzez obniżenie mini-
mum wolnego od opodatkowania oraz zwiększenie stawek podatkowych.
Po rozpoczęciu wojny w Chinach obniżono kwotę wolną od opodatkowa-

nia z 1200 JPY do 1000 JPY w ciągu roku; w 1940 r. obniżono minimum
podatku dochodowego do 600 JPY w skali roku. Wprowadzono również opo-
datkowanie płac pracowniczych niższych niż 51 JPY, które dotychczas nie
były obciążone podatkiem. Spowodowało to wzrost liczby osób płacących
podatek dochodowy z 949 tys. w latach 1934-1936 do 6,2 mln w 1941 r.
oraz do 15,4 mln w 1945 r. Ponadto podnoszono stale stawki podatku do-
chodowego. Robotnik od płacy miesięcznej 51 JPY płacił w 1940 r. 6% po-
datku, w 1943 r. – 11%, a w 1945 r. – 18%. Podniesienie stawek podatku
spowodowało wzrost obciążeń gospodarstw chłopskich. W 1939 r. udział
podatków w dochodzie narodowym Japonii wynosił 3%, w 1943 r. – 6,4%,
w 1944 r. – 7%, natomiast w 1945 r. już 13%. W latach 1936-1945 ogólne
wpływy z podatku dochodowego wzrosły 5,3 raza. Na wzrost ten złożyło się
m.in. zwiększenie obciążenia podatkowego wsi, która w 1945 r. zmuszona
była płacić 10,5-krotnie większą sumę podatków niż w 1939 r. W tym czasie
udział wszystkich podatków od zysków w ogólnej masie dochodów z podat-
ków bezpośrednich wzrósł tylko nieznacznie, bo z 18,6% w roku finansowym
1936/37 do 20,6% w roku finansowym 1944/4515.
Przez cały okres wojny rząd starał się w większym stopniu obciążyć

podatkami dochody przemysłowców, ci jednak różnymi sposobami uchylali
się od ich płacenia. Na przykład w 1940 r. wprowadzono nowy podatek od
dochodów okresu wojennego. Nie miał on jednak żadnego znaczenia fiskal-
nego. W roku finansowym 1940/41, gdy suma wszystkich dochodów z podat-
ków wynosiła 4,68 mld JPY, z tytułu tego podatku otrzymano zaledwie 6 tys.
JPY, czyli kilkadziesiąt tysięcznych procenta. W następnym roku finansowym

15 T. S c i t o w s k y, E. S h a w, L. T a r s h i s, Mobilizing resources for War, New
York 1951.
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podatek ten przyniósł 1000 JPY, co stanowiło kilkanaście stutysięcznych
procenta, wobec czego zaniechano poboru tego podatku.
Bardzo niskie były również dochody z podatków od wypłaconych dywi-

dend. W roku finansowym 1939/40 dały one zaledwie 1% ogólnych docho-
dów z podatków, wobec 1,3% w roku 1938/39. Część nałożonych podatków
bezpośrednich przemysłowcy wliczali w ceny jako podatki pośrednie. De
facto musieli je płacić konsumenci. Bardzo często zdarzały się przypadki
zwalniania przedsiębiorców, częściowo lub całkowicie, od płacenia podatków.
Dotyczyło to zwłaszcza ważnej produkcji zbrojeniowej.

INNE DOCHODY ZWYCZAJNE

Pod tą nazwą w budżecie japońskim klasyfikowano dochody z przedsię-
biorstw państwowych (publicznych) oraz z dóbr skarbowych. W chwili wybu-
chu wojny majątek Japonii był pokaźny. W 1936 r. zaliczano do niego m.in.
550 fabryk zatrudniających 200 tys. pracowników. Największe przedsiębiorstwa
państwowe funkcjonowały w transporcie kolejowym oraz w łączności.
Podczas wojny poważnie rozbudowano przedsiębiorstwa państwowe, które

w większości pracowały na potrzeby wojenne. Na przykład kapitały magazy-
nów wojskowych i morskich wzrosły z 105,6 mln JPY w 1937 r. do 823,7
mln JPY w 1941 r. Należy stwierdzić, że produkcja zbrojeniowa przedsię-
biorstw państwowych była tańsza od identycznej produkcji przedsiębiorstw
prywatnych. Na przykład w 1943 r. koszt wytworzenia jednej łuski pocisku
kalibru 155 mm w fabryce państwowej był 5,2 raza niższy niż w przedsię-
biorstwie prywatnym.
Rząd japoński lokował również olbrzymie kapitały w półpaństwowych

kompaniach i bankach, mocno związanych z koncernami oligopolistycznymi.
Wiele z tych przedsiębiorstw działało na terytoriach zależnych od Japonii, np.
Kompania Południowomandżurska lub Wschodnia Kompania Kolonizacyjna.
Japońskimi dobrami skarbowymi były też obszary ziemskie i leśne. Wartość
ziemi należącej do państwa szacowano w marcu 1943 r. na 3,2 mld JPY,
a wartość lasów – na 3 mld JPY. Szczególnie duży udział miało państwo we
własności leśnej, gdyż do skarbu należało 50,2% jej powierzchni.
Intensywna działalność państwa w zakresie powiększania majątku przynios-

ła określone rezultaty. W 1943 r. majątek państwowy oceniano na 20,8 mld
JPY w porównaniu do 9 mld JPY w 1935 r. oraz 6,6 mld JPY w 1926 r. Do-
chody z przedsiębiorstw państwowych oraz dóbr skarbowych były częściowo
przekazywane do budżetu w celu pokrycia wydatków wojennych, a częściowo
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przeznaczane na rozbudowę istniejących oraz budowę nowych państwowych
zakładów wojennych, składów itd. Wpływy do budżetu państwa wzrosły
z 172 mln JPY w roku finansowym 1937/38 do 232 mln JPY w roku 1940/41
oraz 611,4 mln JPY w roku 1944/45. W latach 1937-1945 inne dochody zwy-
czajne pokryły 5,7% wszystkich wydatków szacowanych na sumę 16 mld 669
mln JPY.

4. POŻYCZKI PAŃSTWOWE

Rząd japoński wykorzystywał w szerokim zakresie pożyczki państwowe
jako sposób finansowania wojny. Efektem tego był ogromny wzrost długu
publicznego. W latach 1937-1945 jego wielkość wzrosła z 11,5 mld JPY do
140 JPY, czyli 12-krotnie, przewyższając w roku finansowym 1944/45 wiel-
kość ówczesnego dochodu narodowego o 39%. Ponad 2/3 obligacji z każdej
emisji było lokowanych w Banku Japonii, który jednocześnie kredytował rząd
w zakresie zabezpieczenia tych obligacji. Następnie Bank Japonii starał się
w jak największym zakresie podzielić obligacje między instytucje kredytowo-
finansowe. Lokowaniem obligacji pożyczek państwowych u indywidualnych
odbiorców zajmowało się Biuro Depozytowe Ministerstwa Finansów. W dru-
giej fazie wojny rozpoczęto posługiwanie się specjalnie utworzonymi w tym
celu dobrowolnymi zrzeszeniami oszczędnościowymi.
W latach 1937-1938 rząd japoński zamierzał wyemitować pożyczki pań-

stwowe na ogólną sumę 9,4 mld JPY. Z tej kwoty zdołano ulokować zaled-
wie 72% obligacji, tj. za 6,7 mld JPY, w tym 13% w Banku Japonii. Przy-
czyną trudności w lokowaniu obligacji była niedostateczna w stosunku do
popytu podaż kapitału pożyczkowego. Popyt na kapitał pożyczkowy ze strony
gospodarki był bardzo duży. Realizacja ogromnych zamówień rządowych
przyniosła znaczne zyski, które skłoniły przedsiębiorców do podejmowania
nowych inwestycji, na które potrzebowali także znacznych środków finan-
sowych z instytucji kredytowych, które przedkładały inwestycje w gospodarce
nad lokowanie swoich aktywów w obligacjach pożyczek państwowych, gdyż
przynosiło to większe dochody. Tak więc instytucje kredytowe były skłonne
lokować w obligacjach tylko dodatnią różnicę między podażą a popytem
kapitału pożyczkowego16.

16 Y. H o r i e, Problems of the Modernisation of Japan, „Kyoto University Economic
Review”, Nr 1 (April)/1956.
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Tymczasem podaż tego kapitału była stosunkowo niewielka. O jej wiel-
kości decydowały takie czynniki, jak skala produkcji przemysłowej, dochody
i oszczędności ludności, dochody z kapitałów rentierskich, poziom rozwoju
systemu kredytowego itd. Skala produkcji przemysłowej określała wielkość
wolnych czasowo kapitałów, które stawały się wtedy kapitałem pożyczko-
wym. W analizowanym okresie Japonia wyraźnie odbiegała poziomem rozwo-
ju gospodarczego (przemysłowego) od innych wysoko rozwiniętych krajów
i dlatego podaż kapitałów z tego źródła była stosunkowo niewielka17.
Dochody i oszczędności ludności stanowiły wydajne źródło kapitału

pożyczkowego pod warunkiem, że były dostatecznie wysokie. Standard ży-
ciowy japońskich pracowników był przed wojną znacznie niższy niż wyni-
kałoby to ze stopnia rozwoju przemysłowego kraju i ustępował wyraźnie
standardowi życiowemu ludności USA czy Wielkiej Brytanii. Dlatego też
trudno było spodziewać się większego dopływu kapitału z tego źródła.
Część dochodów z kapitałów rentierskich zamieniona została w kapitał

pożyczkowy. O wydajności tego źródła decydowało tempo wzrostu dochodów.
W Japonii było ono stosunkowo wysokie: w latach 1937-1944 wynosiło
223,6%, podczas gdy dochód narodowy wzrósł w tym okresie o 28,4%.
O stopniu wykorzystania środków finansowych z omawianych źródeł decydo-
wał poziom rozwoju kredytowego kraju. W Japonii stał on na tradycyjnie
wysokim poziomie. Jego uczestnikami były duże banki zaibatsu, kasy
oszczędnościowe oraz kompanie powiernicze. O ogólnej podaży kapitału
pożyczkowego decydowały głównie dwa pierwsze czynniki. Dla Japonii były
one niekorzystne. Sytuacji tej nie mógł zrównoważyć korzystny wpływ dwóch
pozostałych czynników.
Znaczne trudności, napotykane przy lokowaniu obligacji w dwóch pierw-

szych latach wojny (1937-1938), zmusiły rząd japoński do podjęcia odpo-
wiednich kroków w celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji18. Wyrażało się
to w: a) prowadzeniu polityki przymusowych oszczędności, b) w stosowaniu
środków wymierzonych przeciwko właścicielom przemysłu niewojennego oraz
c) w wywieraniu nacisku na instytucje ubezpieczeniowe i banki w związku
z lokowaniem pożyczek państwowych.

17 R.W. G o l d s m i t h, The Financial Development of Japan 1868-1977, Yale 1983.
18 K. B u r k h e i s e r, Grenzen des Staatskredits, Berlin 1938.
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Polityka przymusowych oszczędności

Opierając się na ustawie parlamentu japońskiego z 1941 r., utworzono tzw.
zrzeszenia narodowych oszczędności. Miały one za zadanie lokowanie obliga-
cji pożyczek państwowych u indywidualnych posiadaczy, zwłaszcza pracowni-
ków. Zrzeszenia te zasięgiem swojej działalności objęły obszary miejskie
i wiejskie. Każde zrzeszenie otrzymało pewną kwotę obligacji, którą miało
rozprowadzić wśród ludności. Osoby uchylające się od kupowania obligacji
podlegały karze. Na obligacje pożyczek państwowych wymieniono również
prywatne oszczędności ludności, ulokowane w systemie oszczędnościowo-po-
życzkowym. Według ustaleń z 1943 r. 75% tych oszczędności zostało zamie-
nionych na obligacje. Pod koniec wojny udział obligacji był jeszcze większy.
Oczywiście oszczędności te zostały faktycznie zamrożone do momentu spłaty
pożyczki.
Również właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, nieprodukujących

na potrzeby wojenne, byli zmuszani do kupowania obligacji. Uciekano się
nawet do drastycznych środków, np. nie odnawiano kapitału trwałego
w przemyśle niewojennym. Sumy amortyzacyjne były przekazywane do ban-
ków i tam zamieniane na obligacje pożyczek państwowych. Gdy w 1941 r.
rozpoczęła się w przemyśle tekstylnym likwidacja kapitału trwałego, pole-
gająca na zamknięciu małych i średnich przedsiębiorstw, ich urządzenia były
skupowane po niskich cenach, a kapitały otrzymane przez właścicieli prze-
kazywane do banków i zamieniane na obligacje. Na obligacje zamieniano
również, częściowo lub całkowicie, kwoty otrzymane ze sprzedaży budynków,
urządzeń, statków, patentów itp.

Lokowanie obligacji pożyczek państwowych
w instytucjach ubezpieczeniowych i bankach

Jeszcze w 1938 r. Ministerstwo Finansów zawarło z największymi insty-
tucjami ubezpieczeniowymi w kraju umowy na zakup przez nie obligacji po-
życzek państwowych. Na mocy tych umów instytucje ubezpieczeniowe powin-
ny były zamienić na obligacje 50% przyrostu pasywów. Na skutek licznych
nacisków ze strony rządu udział obligacji w strukturze pasywów znacznie
wzrósł w późniejszych latach. Największym potencjalnym odbiorcą pożyczek
państwowych były banki handlowe, dlatego też Bank Japonii starał się
ulokować tam jak najwięcej obligacji. Starania te nie przyniosły jednak
należytych rezultatów, gdyż w 1945 r. aktywa banków zaledwie w 27,7%
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składały się z obligacji. Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, iż udział obligacji
w aktywach banków USA wynosił 61,1%, a w bankach brytyjskich 70,4%,
pożyczki państwowe natomiast były głównym źródłem finansowania wojny
w krajach kapitalistycznych, to niewielkie zainteresowanie banków japońskich
zakupem obligacji było jedną z przyczyn słabości finansowej Japonii, co
ujemnie odbiło się na jej potencjale militarnym.

Wpływ pożyczek państwowych na inflację

Emisja przez Bank Japonii pieniądza papierowego pod zabezpieczeniem
obligacji pożyczek państwowych była pierwszym czynnikiem powodującym
inflację. Pożyczki jednak mobilizowały na pewien okres wolne środki fi-
nansowe obywateli i przedsiębiorstw19. Pozwoliło to na zmniejszenie nieco
emisji pieniądza. Bank Japonii miał jednakże poważne trudności z ulokowa-
niem otrzymanych obligacji pożyczek państwowych. Na przykład w 1944 r.
ulokowano zaledwie 45,4% obligacji. Pozostała część emisji pieniądza nie
miała żadnego realnego zabezpieczenia.
Drugim czynnikiem powodującym inflację była wypłata procentów od obli-

gacji. W latach 1937-1945 wyniosła ona 19,3 mld JPY. Suma ta pochodziła
oczywiście z inflacyjnej emisji pieniądza papierowego.
Trzecim czynnikiem sprzyjającym inflacji była możliwość uzyskiwania

przez posiadaczy obligacji, zwłaszcza przez duże przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, pożyczek w bankach pod zastaw tych obligacji. W ten sposób jedna
obligacja powodowała, iż do obiegu wchodziła suma pieniądza dwukrotnie
przewyższająca jej wartość. Był to kredyt udzielony rządowi przez Bank
Japonii pod zastaw obligacji oraz (po raz drugi) pożyczka w banku. Ponadto
warunki kredytu pod zastaw obligacji były korzystniejsze niż pod zastaw
innych papierów wartościowych. Miało to na celu stymulowanie nabywców
do preferowania państwowych papierów wartościowych, przyśpieszało jednak
inflację.
Czwartym (kolejnym) czynnikiem powodującym inflację była zamiana na

obligacje kapitałów przemysłu lekkiego20. Powodowało to kurczenie się jego
produkcji i zmniejszenie ilości towarów na rynku, co prowadziło z kolei do
zachwiania równowagi między podażą a popytem.

19 B. M a r t i n, Deutschland und Japan im zwieten Weltkrieg, Getynga 1969, s. 204-256.
20 Cost of Word War II, „The Commercial and Financial chronicle”, 13 XII 1945, s. 2-34.
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5. INFLACJA

Na proces inflacyjny w Japonii wpłynęły w analizowanym okresie przede
wszystkim następujące czynniki:
a) nadmierna emisja pieniądza papierowego;
b) rozszerzenie obrotu bezgotówkowego;
c) niedostateczne zabezpieczenie emisji pieniądza gotówkowego i bezgo-

tówkowego;
d) finansowanie części wydatków wojennych ze źródeł zagranicznych.
W latach 1937-1945 suma banknotów Banku Japonii znajdujących się

w obrocie wzrosła z 1,86 mld JPY w 1937 r. do 42,3 mld JPY w 1945 r.
Oznaczało to wzrost przeszło 22-krotny. Równocześnie w sposób bardzo
poważny zwiększył się obrót bezgotówkowy. O jego dynamice świadczył
wzrost wkładów bezterminowych z 4,2 mld JPY w 1937 r. do 23,3 mld JPY
w 1945 r., czyli 5,5-krotnie.
Zwiększenie ilości pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego tylko w mi-

nimalnym stopniu było spowodowane potrzebami obrotu. Do 1944 r. produk-
cja przemysłowa wzrosła o 61,8%, przy czym o wzroście tym decydowała
głównie dynamika produkcji wojennej przy jednoczesnym spadku produkcji
rynkowej. Równocześnie wskaźnik produkcji rolnej spadł w 1944 r. do 74%
w porównaniu z 1936 r. Ponadto zmniejszyła się szybkość obiegu pieniężnego
oraz liczba transakcji wzajemnie się kompensujących. Dysproporcję między
emisją pieniądza a wzrostem wartości towarów na rynku można było zlikwi-
dować przez zabezpieczenie emisji złotem oraz rezerwami dewizowymi, za
które sprowadzano z zagranicy brakującą masę towarów. Takiego jednak za-
bezpieczenia Japonia nie miała i chociaż pod koniec wojny zasoby złota
i dewiz wzrosły, nie można ich było uruchomić ze względu na embargo na-
łożone na handel z Japonią przez kraje prowadzące wojnę. Emisja banknotów
Banku Japonii była zabezpieczona obligacjami pożyczek państwowych, co nie
tylko nie stanowiło żadnego realnego zabezpieczenia, ale przyspieszało
inflację. Wpływ wymienionych trzech czynników na rozwój procesu inflacyj-
nego był w pewnym stopniu hamowany przez finansowanie części wydatków
wojennych ze źródeł zagranicznych.



35METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

Skutki inflacji

Głównymi skutkami inflacji wojennej w Japonii były: wzrost cen, wzrost
kursów akcji, redystrybucja dochodu narodowego, spekulacja oraz zmiana
kursu waluty krajowej.
W okresie wojny w Japonii zwiększyła się znacznie różnica między pro-

dukcją towarów a popytem na nie. To spowodowało wzrost cen, a emisja
banknotów powyżej potrzeb obrotu nadała temu wzrostowi charakter inflacyj-
ny. Indeks cen hurtowych w latach 1936-1944 wzrósł o 21,7%, a w 1945 r.,
według niektórych źródeł, wyniósł nawet 558%. Tempo wzrostu cen było
mniejsze od tempa wzrostu masy pieniądza papierowego w obiegu. Było to
spowodowane następującymi przyczynami:
a) zwolnieniem szybkości obiegu pieniądza;
b) istnieniem czarnego rynku, na którym wzrost cen nieuwzględniony

w oficjalnych danych był znacznie większy;
c) istnieniem przymusowych oszczędności w formie depozytów bankowych

jako wyniku reglamentacji towarów oraz prowadzenia polityki przymusowych
oszczędności.
Na kurs akcji z kolei wpływały różne czynniki wojenno-polityczne i eko-

nomiczne. I tak np. prowadzona przez rząd polityka przymusowego zmniej-
szania dywidend (w ramach tej polityki maksymalne wysokości dywidend
były stopniowo zmniejszane z 20% w 1939 r. do 12% w 1949 r. i 8% w
1941 r.) wpłynęła na obniżenie kursów akcji. Represje wobec przemysłu
niewojennego odbiły się niekorzystnie na kursach jego akcji. Wręcz prze-
ciwna sytuacja panowała w przemyśle wojennym. Olbrzymie zamówienia,
przynoszące ogromne dochody, przyciągały nabywców, co prowadziło do
wzrostu kursów akcji. Szczególnie wysoki wzrost notowano w miesiącach
szczytowych japońskich sukcesów w 1941 r. Wskaźnik kursów akcji na gieł-
dzie tokijskiej wynosił w październiku 1941 r. 114, co było wartością bardzo
wysoką. Oczywiście wskaźnik ten był poważnie zaniżony niskimi kursami
akcji przemysłu niewojennego; akcje przedsiębiorstw wojennych były znacz-
nie wyższe. W tych warunkach inflacja zapobiegła spadkowi akcji przedsię-
biorstw niewojennych, co miało istotne znaczenie dla ich działalności,
a zarazem sprzyjała wzrostowi akcji przemysłu wojennego, co spowodowało
dopływ kapitału do tego ważnego ogniwa potencjału militarnego kraju.
Inflacja sprzyjała wielkim japońskim koncernom w myśl zasady, iż na

inflacji wygrywają dłużnicy. Otrzymywane od państwa wielomilionowe sub-
wencje i kredyty inflacja w krótkim czasie poważnie zmniejszyła. Ponieważ
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wzrost dochodów koncernów przewyższał tempo deprecjacji jena, ich realne
dochody także wzrastały. Niewielkie podatki płacone przez monopolistów
w deprecjonującej się walucie też zbytnio ich nie obciążały. Natomiast dla
drobnych i średnich przedsiębiorstw inflacja była zjawiskiem niekorzystnym;
pogłębiała ich trudności finansowe, a tym samym przyspieszała proces cen-
tralizacji kapitału.
Z powodu inflacji najbardziej ucierpieli pracownicy najemni i chłopi. Do

1944 r. realne płace pracowników spadły o 38% w stosunku do 1937 r. Dla
chłopów szczególnie niekorzystny był fakt, iż wzrost cen na towary rolne był
o wiele wolniejszy niż na potrzebne im towary przemysłowe. Na przykład
w latach 1937-1944 ceny towarów rolnych wzrosły o 97,8% (1937 = 100),
ceny towarów przemysłowych o 101,4%, natomiast środków spożycia
o 195,7%. Dlatego też średni dochód na jedno gospodarstwo, wynoszący w
1937 r. 1.584 JPY, w cenach porównywalnych zmniejszył się do 1.302 JPY,
czyli o 18%. Tak więc inflacja spowodowała redystrybucję dochodu narodo-
wego na rzecz oligopoli, zwłaszcza pracujących na rzecz przemysłu wojen-
nego. Stracili na niej drobni i średni przedsiębiorcy, a przede wszystkim
pracownicy najemni.

Zmiana kursu waluty japońskiej

Deprecjacja jena na skutek potęgującej się inflacji doprowadziła do zmiany
kursu waluty japońskiej. Nastąpiło to dopiero po kapitulacji Japonii. Spadek
kursu był znaczny i wyniósł 71,5% (w sierpniu 1939 r. 1 dol. = 4,27 JPY,
we wrześniu 1945 r. 1 dol. = 15 JPY).

6. POLITYKA ANTYINFLACYJNA RZĄDU JAPOŃSKIEGO

Inflacja była niewątpliwie korzystna dla rządu japońskiego, gdyż służyła
jako źródło finansowania wydatków wojennych, powodowała jednak wiele
niedogodności, z którymi należało się liczyć. Były to w szczególności:
a) niezadowolenie pracujących oraz drobnych i średnich producentów ze

wzrostu cen i spekulacji;
b) dezorganizujący wpływ wzrastających cen na koniunkturę gospodarczą,

co prowadziło do pozbywania się pieniędzy na rzecz towarów, powstanie na
wsi handlu wymiennego, a przede wszystkim zahamowanie procesu oszczę-
dzania, tak ważnego i potrzebnego, zwłaszcza w okresie gospodarki wojennej;
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c) niezadowolenie kapitału ze zbyt szybkiego tempa inflacji, co powo-
dowało zmniejszenie się ich realnych dochodów;
d) dezorganizujący wpływ inflacji na system pieniężny kraju.
Te przyczyny sprawiły, że rząd japoński był zmuszony podjąć środki

antyinflacyjne. Początkowo starał się zamiast inflacji wykorzystywać inne
metody akumulacji środków finansowych, mniej niebezpieczne dla funkcjono-
wania gospodarki, takie jak np. eksploatacja krajów zależnych czy emisja
pożyczek państwowych. Wobec pogarszającej się sytuacji militarnej trzeba
było jednak korzystać ze wszystkich możliwości finansowania wydatków wo-
jennych. Dlatego w ostatnich latach wojny inflacja stała się szczególnie
wysoka. W 1942 r. w obiegu było o 19% więcej banknotów niż w roku po-
przednim. W 1943 r. procent ten osiągnął już poziom 45, w 1944 r. – 73,
a w 1945 r. – 159 w stosunku do roku poprzedniego.
W tej sytuacji, gdy rząd japoński z jednej strony był zmuszony do wy-

korzystywania inflacji w celu finansowania wydatków wojennych, zaś z dru-
giej musiał się liczyć z głosami niezadowolonych, działania antyinflacyjne
miały charakter ograniczony. Nie mogły one w istotnym stopniu ograniczyć
inflacji. Były stosowane raczej dla pokazania, że coś się robi. W tym celu
powołano do życia specjalną policję ekonomiczną do walki ze spekulacją na
czarnym rynku. Oczywiście policja ta była zupełnie bezsilna. Jej kadry same
były zainteresowane w operacjach na czarnym rynku. Dlatego ofiarami dzia-
łań policji byli przede wszystkim drobni spekulanci, niepłacący urzędnikom
policyjnym haraczu.
W rezultacie inflacji wojennej Japonia weszła w okres pokojowy z roz-

regulowanym systemem pieniężnym21. Szczególnie niekorzystnie na przy-
szłej sytuacji monetarnej odbiła się polityka finansowa rządu japońskiego
z dwóch ostatnich tygodni wojny (od 15 sierpnia do 3 września 1945 r.). Gdy
trwały już rozmowy kapitulacyjne, wprowadzono do obiegu ok. 14 mld JPY,
czyli 1/3 sumy kursujących wtedy banknotów. Uczyniono to w formie odpraw
dla demobilizujących się żołnierzy i zaliczek dla koncernów na niemożliwe
już do wykonania zamówienia zbrojeniowe. Miało to utrudnić działanie ame-
rykańskim władzom okupacyjnym, a odbiło się przede wszystkim na odbudo-
wie zniszczonej gospodarki japońskiej22.

21 T. F. M. Adams and Iwao Hoshii, A Financial History of the New Japan, PaLo Alfo,
Calif., and Tokyo: Kodansha International, 1972.

22 G.J. B o l d y r e w, Finansy Japonii, Gosfinzdet, Moskwa 1946.
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7. ZŁOTO I REZERWY WALUTOWE

Zasoby złota oraz waluty obce były wykorzystywane do pokrycia płatności
z tytułu wymiany międzynarodowej. Dlatego pozostały w ścisłym związku
z sytuacją japońskiego handlu zagranicznego w latach 1937-1945. Głównymi
partnerami handlowymi Japonii w tym okresie były Stany Zjednoczone oraz
kraje Imperium Brytyjskiego. Pierwsze miejsce w japońskim imporcie zaj-
mowały USA, które dostarczały nadzwyczaj ważne surowce strategiczne.
W latach 1938-1939 Japonia otrzymała 8 mln 125 tys. ton amerykańskiej
ropy naftowej i innych produktów naftowych. W 1937 r. USA dostarczyły 1,9
mln ton rud metali kolorowych. Dwa lata później dostawy te wyniosły 2 mln
ton. Ponadto import japoński z USA obejmował obrabiarki, surówkę żelaza,
motory elektryczne itd. Kraje Imperium Brytyjskiego dostarczały Japonii
głównie ropę naftową, a także cynę, rudy żelaza, cynku, ołowiu, kauczuk
i inne ważne surowce strategiczne.
Japoński handel zagraniczny w latach 1937-1945 charakteryzował się

ujemnym saldem handlu zagranicznego oraz pasywnym saldem bilansu płat-
niczego. Ujemne saldo było przede wszystkim wynikiem niezrównoważenia
płatności z tytułu obrotu towarowego. Deficyt bilansu obrotu towarowego
Japonii z krajami nienależącymi do bloku jena w 1937 r. wynosił 989,3 mld
JPY, w 1938 r. – 623,3 mln JPY, a w 1939 r. – 456,8 mln JPY. Duża część
ujemnego salda obrotów towarowych Japonii przypadała na USA i miała ten-
dencję wzrostową. W 1937 r. deficyt obrotów towarowych z USA stanowił
63% ogólnego deficytu, w 1939 r. – już 79%. Główną przyczyną istniejącego
deficytu była konieczność importu dużej części surowców wojenno-strate-
gicznych i maszyn, których nie była w stanie dostarczyć własna gospodarka.
Bilans płatniczy Japonii był przez cały czas ujemny i miał tendencję

wzrostową. W 1936 r. wynosił 249 mln JPY, w 1938 r. – 768 mln JPY. Po-
głębił się zwłaszcza po rozpoczęciu interwencji w Chinach w 1937 r., kiedy
to USA i Wielka Brytania wstrzymały pożyczki zagraniczne dla Japonii,
niemniej prowadziły korzystną dla niej politykę niemieszania się w we-
wnętrzne sprawy agresora. W celu pokrycia ujemnego salda bilansu płatni-
czego i obrotów towarowych rząd japoński wykorzystywał rezerwy walutowe
oraz złoto. Dla jak najpełniejszego wykorzystania rezerw walutowych wpro-
wadzono w Japonii ostrą reglamentację dewizową23. Kontrolą objęto zagra-

23 G. S c h m o l d e r s, Interwentionen am Geldmarkt als Mittel staatlicher Konjunk-
turpolitik, „Weltwirtschaftliches Archiw” 1934.



39METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

niczne akcje, obligacje, dokumenty płatnicze, kredytowe itp. Według obo-
wiązujących przepisów prawnych osoby fizyczne i prawne musiały:
a) odsprzedać posiadane waluty obce w celu ich wymiany na jeny;
b) wymieniać na jeny wpływy z eksportu otrzymane w walutach obcych;
c) odsprzedać część, a od 1943 r. wszystkie posiadane papiery war-

tościowe.
W 1938 r. zmieniono poza tym system wydawania licencji na prowadzenie

zagranicznych operacji finansowych. Obniżono niewymagające licencji mak-
simum zagranicznych przekazów z Japonii, obowiązujące od 1937 r., z 10
tys. JPY do 1 tys. JPY.

Złoto

W obliczu ogromnego deficytu bilansu płatniczego i zmniejszających się
rezerw złota rząd japoński starał się wykorzystać te rezerwy w jak naj-
większym stopniu wyłącznie na potrzeby wojenne, a więc głównie na import
materiałów strategicznych. Czynił to na dwa sposoby: 1) odrywając krajowy
obieg pieniądza od złota i przeznaczając go w całości na pokrycie deficytu
bilansu płatniczego oraz 2) zwiększając różnymi sposobami rezerwy złota.
Uniezależnienie złota od krajowego obiegu pieniężnego odbywało się trzema
sposobami:
a) przez zniesienie obowiązku wymiany biletów Banku Japonii na złoto:
b) przez zmniejszenie stopnia pokrycia jena złotem;
c) poprzez możliwość używania jako pokrycia emisji banknotów papierów

wartościowych oraz obligacji pożyczek państwowych lub innych form kredytu
państwowego (bony, weksle skarbowe).
Ustawa o waloryzacji zasobów złota z 25 sierpnia 1937 r. usankcjonowała

niewymienialność banknotów Banku Japonii na złoto. Dekret o Banku Japonii
z 4 lutego 1942 r. potwierdził prawnie niewymienialność jena. Na mocy
Ustawy o waloryzacji zasobów złota z 25 sierpnia 1937 r. zmieniono również
istniejący od 1897 r. stopień pokrycia jena złotem (parytet), wynoszący
750 mg, obniżając go do poziomu 290 mg. Dnia 1 kwietnia 1941 r. wszedł
w życie dekret o nadzwyczajnych wypadkach, powodujących uchylenie stoso-
wania dekretu o monetach zdawkowych. Na mocy tego dekretu zostały znie-
sione wszelkie różnice między złotem i srebrem z jednej strony, a papierami
handlowymi i obligacjami pożyczek państwowych oraz rezerwami zabezpie-
czającymi emisję banknotów – z drugiej.
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Waloryzacja rezerw złota, przeprowadzona w sierpniu 1937 r., doprowa-
dziła do zwiększenia jego wartości minimalnej z 472 mln JPY do 1219 mln
JPY. Wyodrębniono dwa okresy w kształtowaniu się wielkości rezerw złota:
a) od listopada 1937 do czerwca 1941 r. spadek wielkości rezerw złota;
b) wzrost wielkości rezerw złota w czasie wojny na Oceanie Spokojnym.
Główną przyczyną spadku rezerw złota w latach 1937-1941 był przede

wszystkim jego eksport do USA. Od listopada 1937 do czerwca 1941 r. Ja-
ponia wyeksportowała do USA złoto za 580 mln starych złotych dolarów, co
stanowiło 8,7% wszystkich jej zapasów złota na koniec 1936 r. Wywóz złota
nastąpił po dokonanej kontroli rezerw złota w sierpniu 1937 r. Zwiększenie
ich wartości nominalnej o 747 mln JPY pozwoliło zużyć 418 mln JPY na po-
krycie deficytu bilansu płatniczego i zmniejszenie długu wewnętrznego
Japonii, który pod koniec 1937 r. wynosił 1 mld 300 mln JPY.
W rezultacie wywozu rezerwy złota zmniejszyły się do 300 mln JPY. Zło-

to to zostało przekazane do nowojorskiej centrali Banku Jokohama i wymie-
nione tam na waluty zagraniczne, głównie dolary. Utworzony w ten sposób
fundusz walutowy zakończył swoją działalność 26 lipca 1941 r., kiedy to
prezydent USA Roosevelt wydał dekret nr 8832. Na jego mocy Japonia zna-
lazła się na liście krajów, których aktywa uległy w USA zablokowaniu24.
To samo spotkało japońskie aktywa w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii itd.
Zaraz po rozpoczęciu wojny na Pacyfiku środki te zostały skonfiskowane.
W okresie wojny na Pacyfiku zapasy złota Japonii stopniowo się powięk-

szały. Było to efektem wprowadzenia ścisłych ograniczeń dewizowych, eks-
ploatacji złóż złota w Japonii i na terytoriach zależnych, przymusowego
wykupu złota w Japonii oraz przejęcia zapasów złota z banków koreańskich
i tajwańskich. Ograniczenia dewizowe zostały wprowadzone pod koniec
1941 r. Zabraniały one nielicencjonowanego wywozu złota za granicę. W celu
zwiększenia wydobycia złota rząd japoński wprowadził, zwłaszcza w okresie
do 1941 r., różnego rodzaju premie dla producentów złota. Bodźcem były
również wysokie ceny zakupu złota. W 1938 r. rząd otrzymał prawo żądania
od producentów sprzedaży państwu w całości nowo wydobytego złota. Szczy-
towy okres wydobycia złota przypadł na lata 1937-1941, kiedy to w Japonii
wydobywano rocznie średnio 24,4 tony złota, w Korei 23 tony, w Mandżurii
8 ton, na Tajwanie 1,7 tony. Po 1941 r. wydobycie złota w Japonii zaczęło

24 T. McCraw (red.), America versus Japan. A Comparative Study of Business-Govermant
Relations at the Harvard Business School, Harvard Business School Press, Boston 1988.



41METODY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW WOJENNYCH W JAPONII

spadać: z 25,3 ton w 1941 r., 23 ton w 1942 r., 11,5 tony w 1943 r. do
5,5 ton w 1944 r. Przyczyną tego było przede wszystkim zamykanie kopalń
złota na skutek przenoszenia zatrudnionej tam siły roboczej i środków
produkcji do sektorów pracujących na potrzeby wojenne. Również na innych
terytoriach zależnych wydobycie złota zaczęło sukcesywnie maleć, zwłaszcza
po 1943 r. Na przykład w 1944 r. w Korei wydobyto 7,8 tony złota, w Man-
dżurii 3 tony, a na Tajwanie 0,7 tony. Przyczyną spadku wydobycia było, tak
jak w Japonii, preferowanie produkcji na potrzeby wojenne oraz ruchy wy-
zwoleńcze uniemożliwiające okupantowi bezkarną grabież.
W maju 1944 r. minister finansów oznajmił o rozpoczęciu nowej kampanii

rządowej, mającej na celu zbiór złota, srebra i platyny, będących w posia-
daniu osób prywatnych. W celu zwiększenia swoich zapasów złota Japończy-
cy korzystali również z zapasów złota banków krajów podbitych. Z tego
źródła uzyskali 142 tony, z czego 50 ton z Korei, 20 ton z Mandżurii oraz
3 tony na Tajwanie. Uwzględniając zmniejszanie się zapasów złota na skutek
sprzedaży zagranicą w celu regulacji zobowiązań i zakupu potrzebnych dewiz,
wydobycie złota, zbiór tego kruszcu w Japonii oraz przejęcie zapasów złota
innych banków dało Japonii pod koniec wojny rezerwę 188,8 tony złota.

8. ŚRODKI ZAGRANICZNE

Terytorium państwa japońskiego obejmowało wyspy japońskie, południową
część Sachalinu, Koreę i Tajwan. Do wybuchu wojny na Pacyfiku Japończycy
zajęli Mandżurię, gdzie utworzyli wasalne królestwo Mandżukuo, oraz połud-
niowo-wschodnie Chiny. Po rozpoczęciu „wielkiej wojny” w grudniu 1941 r.
opanowali południowo-wschodnie prowincje Chin, Birmę, Tajlandię, Indo-
chiny Francuskie, Hong-Kong, Malaje, Singapur, Indie Holenderskie, część
Nowej Gwinei, Filipiny oraz szereg wysp na Oceanie Spokojnym. Opierając
się na tych zdobyczach, Japończycy planowali zorganizowanie wielkiego
imperium kolonialnego, tzw. strefy pomyślności, zamieszkałej przez ok.
1 mld ludności. Miało się ono rozciągać od Kamczatki po Australię, od
sowieckiej średniej Azji do Wysp Hawajskich.
Na początku 1942 r., gdy wojska japońskie zajmowały Półwysep Indochiń-

ski i Archipelag Malajski, w Tokio odbyła się konferencja na temat Reor-
ganizacja przemysłu wschodniej Azji. Podczas konferencji rozpatrzono i za-
twierdzono specjalny dokument Bogactwa kopalne w strefie pomyślności, za-
wierający plan zwiększenia wydobycia surowców w krajach zależnych. Reali-
zację tego planu trudno byłoby określić inaczej niż ekonomiczny rabunek
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tych krajów. Plan ustalał specjalizację każdego kraju w produkcji poszcze-
gólnych surowców, potrzebnych przemysłowi wojennemu imperium japońskie-
go. Australia miała dostarczać rudę żelaza, Nowa Zelandia – węgiel ka-
mienny, Indochiny i Birma – rudę cynku i ołowiu, Indonezja i Birma – ropę
naftową, Mandżuria – rudę żelaza i węgiel kamienny, Korea – węgiel ka-
mienny i rudy niklu. Podobne plany opracowano dla rolnictwa. Dotyczyły one
produkcji ryżu, herbaty, kawy, tytoniu, kauczuku, trzciny cukrowej i innych
upraw25.
Do eksploatacji krajów zależnych powołano specjalne lub przystosowano

istniejące już organy. Należały do nich:
a) okupacyjne władze wojenno-administracyjne;
b) kompanie i stowarzyszenia działające w interesie firm japońskich;
c) różnego rodzaju instytuty finansowo-kredytowe.
W oddziałach japońskich okupujących Birmę, Malaje, Indonezję i Filipiny

zorganizowano specjalne oddziały kwatermistrzowskie do wykonywania „czar-
nej roboty”, czyli rabunku bogactw narodowych tych krajów. W okupowanej
części Chin zajmowała się tym sekcja specjalnej służby armii cesarskiej. Do
handlu z krajami zależnymi powołano także takie instytucje, jak Japońskie
Towarzystwo Węgla oraz Kompanie Metali Kolorowych. W październiku
1940 r. powstała Japońska Federacja Wschodnioazjatyckich Towarzystw
Eksportowo-Importowych. Jej zadaniem była monopolizacja handlu z krajami
bloku jena. W końcu 1941 r. powstało Towarzystwo do Spraw Kontroli Su-
rowców, a w lutym 1942 r. Korporacja do Spraw Kontroli Towarów. Organi-
zacje te zajmowały się przede wszystkim importem do Japonii surowców
i materiałów strategicznych. W 1943 r. rozpoczęło swoją działalność To-
warzystwo Handlowe. Miało ono dobrze rozwiniętą sieć swoich przedstawi-
cielstw w Mandżurii, na okupowanych terenach Chin, w Tajlandii i na Pół-
wyspie Indochińskim. Było ściśle związane z japońskimi koncernami prze-
mysłowymi, a zwłaszcza z dwoma najpotężniejszymi: Mitsui i Mitsubishi.
W 1944 r. Stowarzyszenie Handlowe monopolizowało blisko 56% całego ja-
pońskiego importu. Również japońskie firmy wykazywały duże zaintereso-
wanie grabieżą terytoriów zależnych, tworząc w tym celu samodzielne spółki.
Niechlubną rolę eksploatacji terytoriów zależnych odegrały także instytucje

kredytowo-finansowe. Były to przede wszystkim oddziały tych banków japoń-
skich, które miały prawo dokonywać transakcji zagranicznych, a więc Bank

25 K. K n o r r, The War Potential of Nations, Princeton, New Jersey 1956.
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Japonii, Bank Jokohama i inne. Oprócz nich w marcu 1942 r. został utworzo-
ny Bank Rozwoju Krajów Mórz Południowych, a w marcu 1945 r. – Bank
Kapitałów Zagranicznych26. Na okupowanych terytoriach działały także
nowo utworzone lub wcześniej istniejące banki miejscowe, będące pod pełną
kontrolą władz japońskich.

Metody akumulacji środków zagranicznych

Aby zdobyć zagraniczne zasoby finansowe i materialne na finansowanie
wydatków wojennych, władze japońskie zastosowały:
a) emisję waluty na terytoriach zależnych;
b) zawyżenie kursu waluty japońskiej w stosunku do walut narodowych

krajów podbitych;
c) rozliczenia clearingowe między Bankiem Japonii a bankami krajów

zależnych;
d) inne formy finansowania, np. z podatków, z handlu narkotykami,

konfiskat itd.
Władze japońskie rozpoczęły emisję waluty wojennej w okresie agresji na

sowiecki Daleki Wschód. Zajmował się tym Bank Korei, który wyemitował
wtedy banknoty na sumę 30 mln JPY. Gdy rozpoczęła się japońska agresja
w Chinach, Bank Korei zaopatrywał w walutę wojenną walczące wojska, wła-
dze okupacyjne oraz japońskie kompanie. W Chinach były wówczas w obiegu
miejscowe juany, banknoty Banku Japonii oraz bilety Banku Korei. Japoń-
czycy pragnąc uniezależnić swojego jena od bardzo niepewnej sytuacji eko-
nomicznej w Chinach, zabronili używać, a wkrótce wycofali z obiegu bilety
Banku Japonii. W północno-wschodniej części Chin zastąpiły je banknoty
specjalnie powołanego w marcu 1938 r. Federalnego Banku Rezerwowego
Chin. W południowo-wschodnich prowincjach kraju kursowały banknoty Cen-
tralnego Banku Rezerwowego Chin, na północy – Banku Mongolskiego, a w
Mandżurii – Centralnego Banku Mandżurii.
W styczniu 1941 r. rozpoczęto druk pieniędzy wojennych dla krajów Pół-

wyspu Indochińskiego oraz Indonezji. W listopadzie 1941 r. były już gotowe
waluty wojenne dla krajów południowo-wschodniej Azji. Przygotowano rów-

26 H. D. S c h u l t z e - K i m m l e, Japans Banken, Das Kreditwesen eines Industrie-
giganten, Bankwirtschaftliche Studien, Folge l, Physica Verlag (Wuerzburg: Rudolf Liebing
KG), 1968.
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nież wojenne funty szterlingi o wartości 28 mln JPY dla Australii i Nowej
Zelandii. Na zajętych terytoriach władze japońskie wprowadziły do obiegu
jeny wojenne, emitowane przez Bank Japonii. W marcu 1942 r. jego funkcję
przejął nowo utworzony Bank Rozwoju Krajów Mórz Południowych. Dyspo-
nując 32 filiami, spełniał on funkcję banku centralnego w tych krajach, gdzie
banki miejscowe zostały zlikwidowane w wyniku agresji. Funkcję tę pełnił
on tylko przejściowo, gdyż według dalszych planów japońskich w każdym
okupowanym kraju miał być utworzony bank emisyjny, który miał emitować
nowe banknoty na podstawie jena. Banknoty te miały zastąpić znajdującą się
w obiegu walutę miejscową27.
Okupacyjne władze administracyjne i wojskowe otrzymywały początkowo

waluty wojenne bezpośrednio z banków emisyjnych. W drugim okresie oku-
pacji waluty przekazywano przez oddziały banków japońskich (z wyjątkiem
Hongkongu i japońskich wysp mandatowych na Oceanie Spokojnym). Były
to oddziały Banku Japonii, Banku Yokohama, w krajach Azji południowo-
-wschodniej także Banku Rozwoju Krajów Mórz Południowych oraz utworzo-
nego 1 marca 1945 r. Banku Kapitałów Zagranicznych. Bank ten obejmował
swoja działalnością również Chiny i Mandżurię. Został zlikwidowany
30 września 1945 r. na mocy postanowienia władz okupacyjnych USA. Część
jego kapitału w wysokości 50 mln JPY dostarczyło państwo, a dużą część
pasywów Bank Yokohama, Bank Korei i Bank Rozwoju Krajów Mórz Połud-
niowych28.
Bank Kapitałów Zagranicznych kredytował ponad 90% wydatków wojen-

nych w Chinach, Mandżurii i w krajach południowo-wschodniej Azji. Na
polecenie władz japońskich (Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Marynarki
Wojennej, Ministerstwo Wielkiej Wschodniej Azji) Bank Kapitałów Zagra-
nicznych przekazywał do swoich terenowych oddziałów odpowiednie sumy,
potrzebne władzom administracyjnym i wojsku. Bank refinansował się w Ban-
ku Yokohama, który przekazywał mu kapitały w postaci banknotów Central-
nego Rezerwowego Banku Chin, Banku Korei, Federalnego Rezerwowego
Banku Chin i Banku Rozwoju Krajów Mórz Południowych. W okresie krót-
kiego funkcjonowania Bank Kredytów Zagranicznych dokonał wydatków na
sumę 522,8 mln JPY. Oczywiście była to wartość nominalna, która po prze-
liczeniu na twardą walutę była znacznie mniejsza.

27 R. C u k i e r m a n, Le Capital dans l’economie japonaise, Presses Universitaires de
France, Paris 1962.

28 F. W a l t o n, Miracle of Word War II, New York 1956.
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W każdym okupowanym kraju, z wyjątkiem Tajlandii i Indochin, były
w obiegu co najmniej dwie waluty: jen wojenny emitowany przez Japończy-
ków i waluta narodowa emitowana przez miejscowy bank. Oczywiście waluta
ta nie miała żadnego zabezpieczenia i była także walutą wojenną. Jednakże
Japończycy spotykając się z oporem miejscowej ludności, która nie chciała
tych banknotów przyjmować, zachowali nie tylko jednostki monetarne sprzed
agresji, ale także nowe banknoty tak upodobnili pod względem rozmiarów
i koloru do oryginalnych, że trudno było je rozróżnić. W Tajlandii i Indonezji
waluty okupacyjnej nie było. Jednakże kontrolowane przez Japończyków
organy emisyjne tych terytoriów dostarczały władzom okupacyjnym tyle pie-
niędzy miejscowych, ile te żądały.
Absolutny rekord ilości rodzajów znajdujących się jednocześnie w obiegu

banknotów pobiły niewątpliwie Chiny. W 1943 r. kursowały tam jeny wojen-
ne, banknoty Centralnego i Federalnego Banku Rezerwowego Chin, banknoty
organów emisyjnych marionetkowych rządów we wschodnich i centralnych
Chinach oraz banknoty rządu w Czung-Czynie. Emisje waluty wojennej z lat
1941-1945 nie były niczym zabezpieczone. Banknoty emitowane przez banki
Tajlandii, Filipin i Chin miały, co prawda, „zabezpieczenie” w postaci
pożyczek otrzymanych przez te banki w Japonii, ale pożyczki te z kolei nie
miały żadnej wartości, gdyż składały się również z niezabezpieczonej niczym
waluty wojennej.
Nieograniczone emisje waluty wojennej spowodowały na terytoriach za-

leżnych wielką inflację. Masa pieniądza w obiegu poważnie się zwiększyła.
Na przykład suma banknotów emitowanych przez Centralny Bank Mandżurii
wzrosła w sierpniu 28,6 razy w porównaniu do 1937 r., przez Bank Mongolii
– 27,7, przez Federalny Bank Rezerwowy Chin – 81,8, przez Bank Rozwoju
Krajów Mórz Południowych – 42, zaś przez Centralny Bank Rezerwowy Chin
nawet 11 366,3 razy, i to w porównaniu do 1941 r. Inflacja przejawiała się
głównie we wzroście cen rynkowych. Oficjalne indeksy cen wskazywały na
ich wzrost w okresie okupacji: w Manilii 4,5 raza, w Sajgonie 3,2, w Ran-
gunie 3,2, w Hong Kongu 7 razy. W Chinach w 1945 r. ceny były 1580 razy
wyższe niż w 1937 r., na Filipinach – 143 razy, na Jawie – 32 razy, na
Borneo – 40 razy, na Sumatrze – 350, w Birmie – 1856 razy. Te oficjalne
dane są oczywiście poważnie zaniżone29. W rzeczywistości wzrost cen był

29 The Fourteenth Annual Report of the Bank for International Settlements, Bazylea
1943/44.
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znacznie większy. Dalszym skutkiem inflacji był wzrost spekulacji i rozwój
czarnego rynku.

Zawyżenie kursu waluty japońskiej
w stosunku do walut narodowych krajów podbitych

Była to jedna z metod grabieży terytoriów zależnych. Na Filipinach
podwyższenie kursu waluty wojennej w stosunku do peso spowodowało spa-
dek jego kursu do 52,4% w porównaniu do poziomu przedwojennego. Do mo-
mentu zajęcia Filipin 1 peso odpowiadało 2,1 JPY, waluty wojenne natomiast
pozostawały w relacji 1 : 1. Jednocześnie władze japońskie pozostawiły tam
na niezmienionym poziomie kurs peso w stosunku do dolara (1 dol. = 2 pe-
so). Jeżeli przed wojną za 1 dol. płacono 4,2 jena, to w analizowanym
okresie tylko 2 JPY. Oczywiście Japończycy korzystali skwapliwie z sytuacji
i zmusili Bank Filipin oraz ludność tego kraju do wymiany dolarów po tym
kursie. Nie poprzestali jednak na tym. Wojska amerykańskie, stacjonujące
przed wybuchem wojny na Filipinach, finansowały swoje wydatki własną
walutą wojenną. Japończycy zakazali jej używania, co spowodowało wielkie
straty dla ludności30.
Do zajęcia Tajlandii z kolei kurs miejscowej waluty wynosił 100 bathów

= 159,25 JPY, w lutym 1942 r. – 155,7 JPY, w kwietniu 100 JPY. Oznaczało
to spadek kursu batha o 37%. Na Malajach kurs singapurskiego dolara
w stosunku do waluty japońskiej spadł do 47%. Emisja dolara singapurskiego
była zabroniona, Japończycy emitowali jedynie dolary wojenne. Podobne
operacje Japończycy przeprowadzili na innych okupowanych terenach. W Bir-
mie kurs rupii obniżono do 23%, a kurs guldena w Indonezji – do 60%.
Przed wojną kurs hongkongskiego dolara wynosił 1 dol. hongkongski = 1 jen.
Po zajęciu Hong Kongu kurs ten zmieniono na 4 hongkongskie dolary równe
1 jenowi, czyli spadek kursu wyniósł 75%. Po osiągnięciu wszystkich ko-
rzyści z tego stanu rzeczy Japończycy wycofali miejscową walutę z obiegu.
W okupowanych Chinach kurs wymiany został ustalony na 4 nankińskie

lub czunczyńskie juany, równe 1 JPY wojennemu. W marcu kurs juana nan-
kińskiego został obniżony o 20% (5 juanów = 1 jen wojenny), a Centralny
Bank Rezerwowy w Nankinie zaprzestał wymiany waluty czunczyńskiej na
nankińską według parytetu i ustanowił kurs 77 juanów nankińskich na 100

30 J. A n a n d a, A. H i r i u c h i, The political economics of financail market,
Uniwersuty Press, Stanford 1987.
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juanów czunczińskich. W drugiej połowie maja 1942 r. kurs tych walut
wyrażał się w stosunku 1 : 2. W czerwcu 1942 r. obieg waluty czunczyńskiej
został zabroniony. Należy podkreślić, że kurs jena wojennego do jena ja-
pońskiego był ustanowiony w stosunku 1 : 1, co było czystą fikcją, gdyż
wartość jena wojennego spadała znacznie szybciej. W praktyce waluta wo-
jenna nie była wymieniana na japońską.

Rozliczenia clearingowe między Bankiem Japonii
a bankami krajów zależnych

Metodę tę Japończycy zaczęli stosować dopiero od grudnia 1941 r. Po-
przednio eksploatowali Chiny, Mandżurię i inne terytoria zależne za pomocą
pieniądza wojennego oraz wywozu dóbr materialnych. Osiągnięcie maksymal-
nych korzyści z rozliczeń clearingowych między Bankiem Japonii a bankami
krajów zależnych było główną przyczyną przeprowadzonej w 1942 r. reformy
Banku Japonii. Jej celem było stworzenie z tego banku instytucji kredytowej
dla wszystkich krajów zależnych i skoncentrowanie w Banku Jokohama oraz
w jego oddziałach rozliczeń banków ze strefy jenowej. Prawną podstawą tej
zależności było odpowiednie porozumienie o rozliczeniach clearingowych,
w ramach których Bank Jokohama występował w imieniu Banku Japonii. Po-
rozumienie zawarto także z Centralnym Bankiem Tajlandii, Bankiem Mongo-
lii, Centralnym Federalnym Bankiem Rezerwowym Chin, Bankiem Indochin,
Centralnym Bankiem Indonezji oraz Bankiem Birmy. Porozumienie to przewi-
dywało, iż:
a) poszczególne banki rozliczeń nie tylko z Japonią, ale również z innymi

krajami zależnymi, będą dokonywać przez Bank Japonii, a faktycznie przez
Bank Jokohama;
b) nie będzie wypłacane aktywne saldo tych banków, lecz będzie ono

przekazywane na specjalny rachunek Banku Japonii, który faktycznie był
zamrożony.
W związku z reorganizacją Banku Japonii pojawiła się konieczność rów-

noległej reorganizacji Banku Jokohama. Przeprowadzono ją w lipcu 1942 r.,
tworząc cztery nowe departamenty.
Dane o zadłużeniu Japonii w okresie wojny z tytułu przeprowadzonych

rozliczeń clearingowych były utrzymywane w najgłębszej tajemnicy aż do jej
zakończenia. Z opublikowanych po wojnie części danych wynika, iż zobowią-
zania japońskie wobec Banku Mongolii wynosiły 4,5 mld JPY, wobec Banku
Indochin – 3,6 mld JPY, a wobec Banku Birmy 7,5 mld JPY. Całość zobo-
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wiązań ocenia się na ok. 25 mld JPY. Jest to przybliżona wartość surowców
strategicznych, materiałów, żywności i innych towarów zagrabionych przez
okupanta. System clearingów walutowych był ściśle związany z emisją waluty
wojennej. Clearingi służyły Japończykom do maskowania tej emisji przez
nadanie jej charakteru zwykłych operacji handlowo-walutowych31.
Szanghajski Federalny Bank Rezerwowy Chin „zawarł” w sierpniu 1943 r.

porozumienie z Bankiem Japonii, który otrzymał prawo żądania nieograni-
czonej liczby banknotów Banku Szanghajskiego. Techniczna strona operacji
wyrażała się w otwarciu w miejscowym oddziale Banku Jokohama rachunku,
na który zapisywano dług tego banku wobec Federalnego Banku Rezerwowe-
go Chin z tytułu przekazanych banknotów. Były one przeznaczone dla sta-
cjonujących w Chinach wojsk japońskich.
W Mandżurii na mocy porozumienia między Centralnym Bankiem Man-

dżurii a Bankiem Jokohama oddział tego ostatniego w Suntsinie otrzymał
kredyty z Centralnego Banku Mandżurii i przekazał ją rządowi japońskiemu
przez miejscowy oddział Banku Japonii. Podobną działalność prowadził Bank
Rozwoju Krajów Mórz Południowych, które na mocy odpowiednich porozu-
mień otrzymywał bilety banków miejscowych, zapisując dług na właściwych
rachunkach.

9. INNE FORMY FINANSOWANIA

Do innych form finansowania zalicza się:
a) wojenne wydatki budżetowe krajów zależnych;
b) nakładanie wysokich podatków na ludność krajów zależnych;
c) przymusowy zakup obligacji państwowych;
d) dochody z kontrabandowego handlu narkotykami;
e) dochody z ceł.
Wojenne wydatki budżetowe nie służyły oczywiście interesom narodów

podbitych, lecz były wykorzystywane przez Japończyków do powiększenia
potencjału militarnego. Chodziło tu o wydatki z budżetów Korei i Mandżurii.
Od kwietnia 1937 do marca 1945 r. wynosiły one 22,4 mld JPY w cenach
bieżących. Władze japońskie nałożyły na ludność krajów podbitych szereg
podatków pośrednich i bezpośrednich. W latach 1943-1944 dochody z tego
źródła kształtowały się następująco: na Malajach – 39,8 mln dolarów sin-

31 The Fifteenth Annual Report of the Bank for International Settlements, Bazylea 1944/45.
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gapurskich, na Sumatrze – 13,9 mln guldenów, na Jawie – 6,7 mln guldenów,
w Birmie – 3,3 mln rupii, na Filipinach – 15,3 mln peso.
System przymusowego zakupu obligacji przez ludność był wprowa-

dzony nie tylko w Japonii. Obowiązywał on również w Mandżurii i Korei.
W 1944 r. w Mandżurii 99,7% dochodów z obligacji (1 mld 600 mln juanów)
było uzyskiwanych w drodze przymusu. W Korei na obligacje państwowe za-
mieniano przymusowo depozyty ludności w pocztowo-oszczędnościowym sys-
temie tego kraju32. W 1942 r. suma ta wynosiła 201,6 mln JPY. W Chinach
Japończycy osiągnęli duże dochody z kontrabandowego, bo zabronionego
przez międzynarodowe ustawy, handlu narkotykami. Surowiec na narkotyki
uzyskiwano, nakazując chłopom chińskim uprawę maku. Roczne dochody
z tego źródła wynosiły 2 mld JPY rocznie.
Japończycy wykorzystywali także do finansowania swoich wydatków wo-

jennych dochody z chińskich ceł. Czynili to za zgodą władz brytyjskich,
amerykańskich i francuskich. Według tego porozumienia Japończycy mieli te
dochody przekazywać na specjalne rachunki oddziałów Banku Yokohama
w Chinach. Część z tych dochodów miała być przekazana rządowi japoń-
skiemu. Oczywiście Japończycy zablokowali natychmiast wszystkie rachunki,
uzyskując w ten sposób 900 mln juanów.

Wydatki budżetowe

Japonia zaczęła przygotowywać się do wojny przed 1937 r., zaraz po
opanowaniu Mandżurii. Wyznacznikiem tych działań był wzrost udziału wy-
datków wojennych w całości wydatków budżetowych. Wydatki ogólne w roku
finansowym 1936/37 były o 56,5% wyższe niż w roku finansowym 1931/32.
W analogicznym okresie wydatki wojenne wzrosły o 13%. W okresie wojny
(lata 1937-1945) wydatki budżetowe Japonii wynosiły 289 mld JPY w cenach
bieżących lub 98,3 mld JPY w cenach porównywalnych. Z budżetu central-
nego wyasygnowano 82,5 mld JPY, ze specjalnego funduszu nadzwyczajnych
wydatków wojennych – 206,5 mld JPY. Dysponentami tych funduszy były:
266,5 mld JPY budżet państwowy, 22,5 mld JPY budżety lokalne. Oficjalnie
wydatki wojenne były pokrywane ze specjalnego funduszu nadzwyczajnych
wydatków wojennych (określanego dalej funduszem specjalnym). W rzeczy-
wistości jednak na cele wojenne przeznaczono również część wydatków

32 O. N a t h a n, The nazi economic system, Durham 1944.
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z innych źródeł. Z 82,5 mld JPY wydatków budżetu centralnego wydatki
bezpośrednie stanowiły 24,7 mld JPY, pośrednie zaś 30 mld JPY.
Bezpośrednie wydatki wojenne wynosiły w latach 1937-1945 231,2 mld

JPY. Złożyły się na to następujące pozycje:
a) 165,7 mld JPY z funduszu specjalnego;
b) 40,8 mld JPY przekazanych przez inne kanały budżetowe;
c) 24,7 mld JPY z budżetu centralnego.
Udział bezpośrednich wydatków wojennych w budżecie stale rósł. W roku

finansowym 1937/38 stanowiły one 31,2% wydatków ogólnych, w roku finan-
sowym 1944/45 kształtowały się już na poziomie 82,3% wydatków ogólnych.
Wzrost udziału był spowodowany głównie przez szybkie zwiększenie się
rozmiarów funduszu specjalnego, który w tym okresie wzrósł 37 razy. Do
1940 r. powiększał się w wolnym tempie, osiągając wartość 3-krotnie większą
niż w okresie podstawowym, potem nastąpiło gwałtowne przyśpieszenie
wzrostu. Ogólnie w całym okresie wojny na bezpośrednie wydatki budżetowe
przypadało 79,3% wszystkich środków33.
Wojna doprowadziła do silnej centralizacji zasobów finansowych w rękach

władz centralnych. Świadczy o tym spadek udziału wydatków organów lokal-
nych w całości wydatków: z 29,2% w roku finansowym 1937/38 do 17,3%
w 1940/41, 9,9% w 1942/43 i 4,8% w 1944/45. Jednocześnie duża część wy-
datków lokalnych była pokrywana ze środków przekazywanych przez budżet
centralny: w roku finansowym 1937/38 – 14,3%, w 1941/42 – 22,6%,
w 1944/45 – 30%. Świadczyło to o zwiększaniu się zależności władz tere-
nowych od władz centralnych.

Wydatki z funduszu specjalnego

Podział terytorialny tych wydatków był następujący: 58% przypadło na
Japonię, 3% na Koreę i Tajwan, 30% na Chiny, 9% na pozostałe kraje Azji
Południowo-Wschodniej. Wysoki udział metropolii w tych wydatkach tłuma-
czy się tym, iż Japonia była główną bazą wojenno-przemysłową, zaopatrującą
siły zbrojne. Duży procent wydatków przypadających na Chiny wynikał
z faktu, iż działania wojenne trwały tam przez cały okres wojny. Stacjono-
wała tam także Armia Kwantuńska, licząca 1 mln żołnierzy, ponadto przepro-
wadzono na tym terenie liczne roboty fortyfikacyjne i budowano lotniska.

33 W.W. L o c k w o o d, The Economic Development of Japan, Oxford University Press,
London 1955, s. 64-70, 152-159, 528-539.
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Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały olbrzymich nakładów pieniężnych.
Stosunkowo niskie były za to wydatki Japonii w krajach południowo-wschod-
niej Azji. Wynikało to z krótkiego okresu działań wojennych na tych tery-
toriach oraz z niewielkiej liczby stacjonujących tam okupacyjnych oddziałów
japońskich. Japońskie źródła oficjalne dzielą wydatki z funduszu specjalnego
na osiem kategorii: na materiałowo-techniczne zaopatrzenie wojsk, wydatki
osobowe, tzw. wydatki różne, na badania naukowe, wydatki tajne, wojenno-
-administracyjne w krajach mórz południowych, środki na wypłatę procentów
pożyczek południowych oraz wydatki różne.
Najpoważniejszy udział miały wydatki na materiałowo-techniczne zaopa-

trzenie wojsk (83,6%). Spowodowane było to dwoma czynnikami: a) wyso-
kim stopniem wyposażenia sił zbrojnych w sprzęt; dotyczyło to głównie floty,
oraz b) wysokimi cenami za sprzęt wojskowy, dyktowanymi przez firmy wy-
konujące zamówienia wojenne.
Podział wydatków na zaopatrzenie materiałowo-techniczne armii był na-

stępujący: ok. 50% środków przeznaczono na nowy sprzęt lądowy lub po-
wietrzny, 16,3% na umundurowanie i wyżywienie, 3,2% na paliwo, 9,1% na
przewozy. We flocie podział ten był następujący: 30% na okręty i środki
naziemne, 21% na samoloty i części dla nich, 17% na inny sprzęt wojskowy,
8% na umundurowanie i wyżywienie, 2% na paliwo. Udział wydatków na
sprzęt wzrastał w ciągu trwania wojny. Ogólnie przeznaczono na niego 59%.
Pod koniec wojny nowo utworzone w 1944 r. Ministerstwo Przemysłu Wojen-
nego, dokonujące zamówień wojennych dla sił zbrojnych, przeznaczyło na
zakup sprzętu 92,7% otrzymanych środków. Tę tendencję potwierdza wielkość
produkcji sprzętu w poszczególnych okresach wojny. Od 1931 do 1936 r.
wyprodukowano 4,8% sprzętu, w latach 1937-1941 – 39,5%, w latach
1941-1945 – 55,7%. Dla floty odpowiednie liczby wynoszą: 6%, 24%, 70%.
Wydatki osobowe stanowiły 9,3% wydatków pokrywanych ze specjalnego

funduszu. Był to udział niski, odbiegający od poziomu innych krajów kapi-
talistycznych (np. USA 29,2%) i tym bardziej paradoksalny, iż stan osobowy
sił zbrojnych Japonii podczas wojny poważnie wzrósł: armii z 0,5 mln żoł-
nierzy w 1937 r. do 5,5 mln w 1945 r., floty odpowiednio ze 134 tys. do 1,7
mln. Wyjaśnienia tego faktu należy szukać w niskim poziomie życia japoń-
skich pracowników, a zwłaszcza chłopów, którzy stanowili podstawową część
sił zbrojnych. Żołd żołnierzy był bardzo niski. Wynosił zaledwie 10 JPY na
miesiąc, a czasem mniej.
Tak zwane wydatki różne, które stanowiły 1,3% wydatków funduszu spec-

jalnego, były przeznaczone na finansowanie różnych organizacji faszystow-
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sko-nacjonalistycznych, prowadzących wśród społeczeństwa propagandę
w tym duchu. Z tego źródła wypłacano również odprawy dla rodzin poległych
żołnierzy oraz renty dla uczestników wojny w Chinach.
Na prace badawcze przeznaczono 0,5% wydatków. Z tego źródła pokrywa-

no je jednak dopiero od 1942 r. Niski udział tych wydatków można wytłu-
maczyć tym, iż część prac badawczych przeznaczono na koncerny wojenno-
-przemysłowe, wykorzystujące potem wyniki tych badań do produkcji sprzętu.
W tym przypadku koszty badań wliczono do zamówień państwowych. Z kwo-
ty na prace badawcze dużą sumę przeznaczono na prace z zakresu broni
bakteriologicznej.
Wydatki tajne, stanowiące 0,5% ogółu wydatków funduszu specjalnego,

przeznaczono na finansowanie japońskich instytucji wywiadowczych. Około
0,6% wydatków przeznaczono na wypłatę procentów od pożyczek państwo-
wych oraz od kredytów otrzymanych przez państwo.

Wydatki z budżetu centralnego

Prawie 55,3% tej sumy, tj. 13,6 mld JPY, zostało przekazanych do dyspo-
zycji Ministerstwa Wojny i Marynarki Wojennej. Środki te zostały wykorzy-
stane na podobne cele jak w przypadku funduszu specjalnego. Około 4 mld
JPY, pochodzące z tego źródła, pokryły w końcu 1945 i na początku 1946 r.
koszty demobilizacji sił zbrojnych Japonii. Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
przemianowane później na Ministerstwo Przemysłu Wojennego, otrzymało
kwotę w wysokości 46,4 mld JPY. Zostały one zużyte na popieranie rozwoju
górnictwa, metalurgii i przemysłu wojennego oraz na kompensację strat
i odbudowę zapasów surowcowych. Środki, które w wysokości 1,6 mld JPY
(6,5%) otrzymało Ministerstwo Kolonii, przemianowane później na Minis-
terstwo Wielkiej Wschodniej Azji, były przeznaczone na dotacje państwowe
dla japońskich kompanii działających na okupowanych terenach Chin i Man-
dżurii, a zajmujących się tam rabunkową gospodarką bogactw narodowych
tych krajów. Wydatki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości
1,5 mld JPY, stanowiące 5,9% ogólnej sumy wydatków z tego źródła, były
przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć związanych z obroną przeciw-
lotniczą kraju. Resztę środków otrzymały:
– Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (1,3 mld JPY, czyli 5,3%) na

wypłatę rent i świadczeń społecznych dla byłych żołnierzy;
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– Ministerstwo Finansów (160 mld JPY, czyli 0,7%) na finansowanie ad-
ministracji japońskiej w Chinach oraz wypłatę rent dla uczestników wojny
w Chinach;
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych (73 mld JPY, czyli 0,3%) na po-

krycie wydatków związanych z wojną w Chinach oraz kapitulację Japonii.

Wydatki z innych kanałów budżetowych

Szacuje się, że 33,8 mld JPY, 88% otrzymanych w ten sposób środków
zostało przekazanych do dyspozycji Ministerstwa Wojny. Sumę tę rozdyspo-
nowano następująco:
– 3,5 mld JPY na wypłatę żołdu;
– 8,6 mld JPY na finansowanie wojsk ekspedycyjnych oraz innych celów

w krajach zależnych;
– 21,7 mld JPY na materiałowo-techniczne zaopatrzenie wojsk.
Z tej ostatniej pozycji 7,3 mld JPY przeznaczono na umundurowanie

i wyżywienie, 5,6 mld JPY – na uzbrojenie, 7,8 mld JPY – na budownictwo
wojskowe, 1,5 mld JPY – na transport ładunków. Kwotę 2,1 mld JPY prze-
kazano Ministerstwu Marynarki Wojennej, z tego na budowę i uzbrojenie
okrętów wykorzystano 1,0 mld JPY, na umundurowanie – 0,5 mld JPY, na
wypłatę żołdu – 0,3 mld JPY itd.

Zamówienia wojenne rządu japońskiego

Nie mniej niż 70% wszystkich bezpośrednich wydatków wojennych w la-
tach 1937-1945, 160 mld JPY, zużyto na pokrycie zamówień wojennych.
Zamówienia wojenne były wykonywane zarówno przez zakłady państwo-

we, jak i przez koncerny wojenno-przemysłowe. To rozróżnienie jest o tyle
ważne, iż zakłady państwowe wykonywały zamówienia po cenach niższych
niż koncerny nastawione na osiągnięcie jak największego zysku. Podział
produkcji między przedsiębiorstwa państwowe i prywatne przedstawiał się dla
poszczególnych wyrobów różnie. Koncerny wytwarzały np. 100% samocho-
dów i 95% czołgów, arsenały produkowały 95% prochu. Koncerny unikały
produkcji o wysokim ryzyku i starały się przerzucać wykonanie projektów
i serii próbnych na arsenały, a same zabiegały o produkcję seryjną. Dlatego
w niektórych gałęziach przemysłu wojennego, bardzo wąsko wyspecjalizowa-
nych, udział firm prywatnych był znikomy (np. produkcja prochu). Ogółem
jednak, mimo stosunkowo dobrze rozwiniętego przemysłu państwowego,
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w porównaniu do innych walczących krajów podstawowe znaczenie w pro-
dukcji wojennej miały koncerny przemysłowe. Zaspokajały one 65% potrzeb
armii.
Ze 165,6 mld JPY z funduszu specjalnego wypłacono prywatnym przedsię-

biorstwom 115,6 mld JPY, czyli 70%. Należy jednak wziąć pod uwagę, że
również część sum otrzymywanych przez zakłady państwowe za wykonanie
zamówienia była przekazywana kooperującym z nimi koncernom prywatnym.
Odnosiło się to zwłaszcza do przedsiębiorstw dostarczających surowce
i półfabrykaty. Z ogólnej sumy opłat za wykonane zamówienie wojenne 62%
przypadło na przemysł maszynowy, 14% – na handel, 8% – na transport, 4%
– na przemysł tekstylny, po 2% na górnictwo, przemysł skórzany i budownic-
two, 1% na przemysł spożywczy.
O otrzymanie zamówień państwowych toczyła się między koncernami ostra

walka. Zwycięsko wychodziły z niej koncerny największe i najsilniejsze.
Świadczą o tym sumy, jakie otrzymały za wykonanie zamówień państwowych
poszczególne firmy w latach 1937-1941. W handlu 46,5% wypłat przypadło
na firmę Mitsum, 14,7% na firmę Mitsubishi, 38,8% na 16 innych mniejszych
firm. Z 77 firm przemysłu maszynowego 57,9% płatności otrzymało 12 firm,
w tej liczbie Mitsubishi – 20,9%, Nakadzima – 7,1%, Kawasami – 4,3%. Na-
leżności na poziomie 50,9% wypłaconych przedsiębiorstwom górniczym
otrzymał koncern Sekiurengo. W transporcie sześć największych firm przejęło
76,9% całej kwoty, w tym Nanmansiu – 29,8%.
Zamówienia wojenne przyniosły firmom ogromne dochody, np. dochody

koncernu samolotowego Nakadzima wzrosły od 1938 do 1940 r. ośmiokrot-
nie, dochody koncernu Tojeda, produkującego ciężarówki wojskowe, były
w 1941 r. 4,1 raza większe niż w 1939 r. Największy koncern wojenno-
-przemysłowy Mitsubishi, dostarczający siłom zbrojnym m.in. okręty wojenne
i samochody, uzyskał w 1940 r. 400 mln JPY dochodu, w roku następnym
725 mln JPY, zaś w pierwszym półroczu 1942 r. już 600 mln JPY. Te ol-
brzymie zyski były spowodowane nie tylko dużymi rozmiarami zamówień,
ale również dążeniem firm do podwyższenia cen. Na przykład w 1937 r. dzia-
ło kosztowało średnio według zamówień wojennych 118 tys. JPY, w 1944 r.
już 834 JPY. Cena wzrosła więc 7-krotnie, gdy tymczasem wartość jena
spadła w tym okresie 3,2-krotnie. Ostra walka konkurencyjna, tocząca się
między poszczególnymi koncernami wojenno-przemysłowymi, doprowadziła
w rezultacie do koncentracji produkcji i centralizacji kapitału.
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Stymulowanie przez rząd japoński wzrostu produkcji

Niewielki w porównaniu do USA, będących głównym przeciwnikiem Japo-
nii w wojnie na Oceanie Spokojnym, potencjał przemysłowy Japonii zmusił
władze tego kraju do podejmowania środków mających na celu maksymalne
zwiększenie produkcji wojennej34. Rząd stosował następujące środki:
– regulację cen;
– wypłacanie zaliczek;
– udzielanie bezzwrotnych pożyczek, subsydiów i dotacji na rozwój

produkcji;
– gwarantowanie dochodów i pokrywanie strat;
– wypłacanie premii produkcyjnych;
– oddawanie w dzierżawę urządzeń produkcyjnych;
– udzielanie przez państwo gwarancji pożyczkom bankowym;
– gwarantowanie wysokości dywidend akcji koncernów wojenno-przemy-

słowych;
– nacjonalizację zakładów.
Pierwszy z tych sposobów – polityka regulowania cen – polegał na ob-

niżeniu cen towarów sprzedawanych koncernom wojenno-przemysłowym,
podwyższaniu cen zakupów na towary wojenne lub ustalaniu tzw. cen
stabilnych. Pierwsza z tych metod to zakupy przez specjalnie powołaną
Korporację Urządzeń Przemysłowych maszyn, surowców, paliw i półfabry-
katów od ich producentów po zawyżonych cenach i ich sprzedaż koncernom
po cenach odpowiednio niższych. Różnica w cenach była pokrywana z bud-
żetu. Korporacja kupowała np. statki drewniane po cenie 750 JPY za tonę,
a sprzedawała po 550 JPY za tonę, ponosząc przy tym stratę w wysokości
26,7%. Dokonywała również transakcji opłacalnych. Kupowała mianowicie
od właścicieli likwidowanych drobnych i średnich zakładów ich urządzenia
produkcyjne za bezcen, sprzedając je później z zyskiem przedsiębiorstwom
metalurgicznym na złom.
Druga metoda polegała na ustalaniu zawyżonych cen na towary produ-

kowane przez koncerny wojenno-przemysłowe w celu zwiększenia ich docho-
dów, a tym samym stymulowania ich produkcji. To właśnie powodowało, że
produkcja firm prywatnych była znacznie droższa od produkcji przedsię-
biorstw państwowych.

34 W. W i l l i a m s, The Tragedy of American Diplomacy, Cleveland (USA) 1959, s. 54.
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Wreszcie polityka stabilnych cen polegała na ustaleniu przez państwo cen
oficjalnych na stosunkowo niskim poziomie i wyrównaniu koncernom różnicy
między kosztami produkcji a stabilną ceną. Oczywiście w celu zwiększenia
dochodu koncerny starały się wykazać jak największe koszty. Sztucznie
zwiększano więc materiałochłonność produkcji czy też naliczano szczególnie
wysokie stawki amortyzacyjne. W 1940 r. np. państwo ustaliło na węgiel
cenę oficjalną w wysokości 20,13 JPY. Cena ta miała charakter stabilny,
a państwo wypłaciło producentom subsydia wyrównawcze. Zastanawiające
było tempo wzrostu wysokości tych subsydiów. W roku finansowym 1949/41
wynosiło ono 1,4 JPY, w następnych latach finansowych odpowiednio: 2, 4,4
i 23,1 JPY. Co prawda, równocześnie występowała deprecjacja jena, ale
osiągnęła ona w tym okresie 400%. Zwiększyły się również prawdopodobnie
koszty wydobycia na skutek eksploatacji pokładów bardziej ubogich, niemniej
subsydia przynosiły koncernom górniczym coraz większe dochody. Podobna
sytuacja panowała w innych dziedzinach wytwarzania. Producenci siarczku
amonowego otrzymywali np. 16,4 JPY za tonę produktu. W 1944 r. dotacja
wynosiła już 105,6 JPY, aby w następnym roku wzrosnąć do 204 JPY.
Drugi sposób stymulowania produkcji wojennej przez państwo polegał na

wypłacaniu koncernom zaliczek przy zawieraniu zamówień. Prawną podstawę
do wypłacenia tych sum stanowiła ustawa parlamentu z 1938 r. Przewidywała
ona możliwość udzielania zaliczek do ¾ wartości zamówienia. O rozmiarach
tych sum może świadczyć fakt, że w latach 1942-1943 stanowiły one w pię-
ciu największych firmach samolotowych (Kawasami, Hakadzina, Kawanisi,
Tatikawa i Chitati) prawie 60% aktywów. Specyficzny charakter miały za-
liczki wypłacane koncernom wojenno-przemysłowym w okresie od 15 sierpnia
do 2 września 1945 r. Kiedy kapitulacja Japonii była już przesądzona, władze
użyły środków pieniężnych przygotowanych na przyszłe wypłaty. Część
z nich wypłacono właśnie w formie zaliczek na niemożliwe już do wykonania
zamówienia wojenne.
Trzecim sposobem przyspieszenia wzrostu produkcji było udzielanie przez

państwo koncernom bezzwrotnych subsydiów, pożyczek i dotacji na rozwój
produkcji. Na mocy ustawy z 1938 r. przemysł lotniczy otrzymał poważne
dotacje na powiększenie produkcji i na zapewnienie wysokich dywidend
z akcji tego przemysłu. Subsydia i dotacje dla przemysłu paliw płynnych
wzrosły z 36,8 mln JPY w 1941 r. do 370,5 mln JPY w 1945 r., wynosząc
w sumie 680 mln JPY. Wydatki na rozwój przemysłu stoczniowego i wypłaty
kompensat dla armatorów za straty poniesione w tonażu podczas działań
wojennych wynosiły w tym okresie 1,7 mld JPY. Poważne rozmiary osiąg-
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nęły również kompensaty dla dużych koncernów tekstylnych, spożywczych
itd., wypłacanych im za zamknięcie zakładów, przestój urządzeń oraz zmniej-
szenie produkcji.
Przykładem takiej polityki państwa była także ustawa o ogólnej mobilizacji

narodu z marca 1938 r. Przewidywała ona pokrycie strat poniesionych przez
przedsiębiorców w związku ze zmianą profilu produkcji na potrzeby wojny.
Potwierdziła to ustawa o kompensatach wojenno-przemysłowych z październi-
ka 1942 r. Miały one być wypłacane tym przedsiębiorstwom, które ograni-
czyły produkcję na skutek zmiany jej kierunku. Z tego powodu np. zakładom
metalurgii kolorowej wypłacono w 1941 r. 28,7 mln JPY, w 1945 r. już
218,6 mln JPY. Również tekstylna kompania koncernu Mitsabushi, która za-
inwestowała swoje środki w przemyśle ciężkim i chemicznym, otrzymała
tytułem pokrycia strat kompensatę w wysokości 32 mln JPY.
Piąty sposób popierania przez państwo produkcji polegał na wypłacie

premii produkcyjnych. W związku z niedostateczną produkcją rudy żelaza
płacono przedsiębiorstwom za wzrost wydobycia, za uruchomienie produkcji
w wyeksploatowanych już kopalniach, za wydobycie rud szczególnie ubogich
itd. Ustawa o produkcji metali lekkich z kwietnia 1939 r. zobowiązała rząd
do wypłaty premii przedsiębiorstwom zwiększającym produkcję. W 1941 r.
za tonę aluminium wyprodukowanego ponad poziom z 1937 r. płacono 150
JPY. W następnych latach wysokość premii znacznie wzrosła.
Szósty sposób ułatwiania przedsiębiorstwom rozwoju produkcji polegał na

oddawaniu im w dzierżawę urządzeń produkcyjnych. Odbywało się to na
mocy ustawy o specjalnych środkach rozwoju przemysłu wojennego i niektó-
rych gałęzi przemysłu przetwórczego z 1942 r. Środki dostarczał na to skarb
państwa. Zgodnie z tą ustawą jeden z zakładów koncernu Mitsubishi w Ku-
mamono otrzymał maszyny i urządzenia o wartości 130 mln JPY w celu roz-
poczęcia produkcji samolotów.
Następnym sposobem zwiększenia produkcji przemysłowej było gwaranto-

wanie bankom pokrycia wszelkich strat poniesionych z powodu udzielania
pożyczek na cele przemysłu wojennego. W 1942 r. państwo udzieliło gwa-
rancji 60% pożyczek udzielonych przez banki handlowe; w 1943 r. – 80%.
Umowa o wykorzystaniu kapitałów banków z listopada 1940 r., na mocy
której państwo udzieliło bankom gwarancji pożyczek, przewidywała jedno-
cześnie, że wszystkie nowo wyemitowane akcje i obligacje przedsiębiorstw
handlowych oraz banków będą zabezpieczone przez państwo. Gwarantowało
ono również pokrycie strat poniesionych przez przedsiębiorstwa ubezpieczone.
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Gwałtowny spadek produkcji przemysłowej w 1945 r. na skutek przenie-
sienia działań wojennych na terytorium Japonii zmusił rząd do podjęcia
jeszcze innych sposobów stymulowania produkcji przemysłowej. Jednym
z nich było gwarantowanie przez państwo wypłaty 5-procentowych dywidend
posiadaczom akcji koncernów przemysłowych. Odpowiednia ustawa, przyjęta
na początku czerwca 1945 r., miała na celu zapobieżenie odpływowi kapi-
tałów z przemysłu wojennego na skutek spadku dochodów z papierów wartoś-
ciowych. Drugim sposobem była nacjonalizacja przemysłu. Domagały się tego
same koncerny, obawiając się dużych strat związanych ze spadkiem produk-
cji. W drugiej połowie 1945 r. zakłady niektórych gałęzi przemysłu wojen-
nego, m.in. przemysłu lotniczego, zostały przejęte przez państwo. Ich
właściciele otrzymali kompensaty w pełnej wysokości i stawali się urzęd-
nikami zarządzającymi nadal tymi przedsiębiorstwami. Do momentu nacjona-
lizacji państwo musiało ponosić wszelkie koszty i straty związane z funk-
cjonowaniem zakładów.
Oczywiście środki finansowe przeznaczone przez państwo na stymulowanie

rozwoju przemysłu wojennego nie były kierowane równomiernie do wszyst-
kich przedsiębiorstw. Wyraźnie uprzywilejowane były duże koncerny. W la-
tach 1940-1944 np. 25 największych koncernów przemysłowych otrzymało
58% wszystkich wypłaconych wówczas przez rząd subsydiów i kompensat,
z tym, że na trzy największe: Mitsun, Mitsubishi i Asan, przypadało ponad
36%. Państwo nie miało środków i nie chciało finansować drobnych i śred-
nich przedsiębiorstw. W latach 1941-1945 na te cele przeznaczono zaledwie
519 mln JPY, czyli 0,2% wszystkich wydatków budżetowych.

Zaibatsu a rozwój gospodarczy Japonii

W okresie I wojny światowej koncerny zaibatsu rozbudowały swoje przed-
siębiorstwa we wszystkich gałęziach przemysłu, handlu i finansów. Szczytowy
okres potęgi i wpływów osiągnęły w 1929 r. Wielu konkurentów odpadło
w czasie powojennego kryzysu, ale jednocześnie poza dawnymi koncernami
zaibatsu powstały nowe wielkie przedsiębiorstwa, np. koncern Okura, który
kontrolował handel, kopalnie i przemysł włókienniczy; spółka Asano, do
której należały fabryki cementu, kopalnie i zakłady budowy maszyn; koncern
Purukawa, który opanował kopalnie miedzi, elektrownie35.

35 T. N a k a m u r a, Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Japonii 1987.
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Zaibatsu związane były przede wszystkim z polityką i miały wielki wpływ
na jej rozwój. Zaibatsu od 1929 r. zajmowały specjalną pozycję, gdyż obszar
ich interesów był bardzo rozległy i pozostawał z ścisłym powiązaniu z rzą-
dem. Koncerny zaibatsu miały poważny udział w każdej dziedzinie gospodar-
czej. Koncentrowała się w nich zarówno produkcja przemysłowa, jak i kapitał
finansowy, docierały również do sfery drobnej wytwórczości36.
W 1930 r. transakcje handlowe domu Mitsui przewyższały całkowity do-

chód państwa. Już w tym okresie dom Mitsui występował jako filar japoń-
skiego militaryzmu i był w równym stopniu zainteresowany zdobyciem ob-
szarów surowcowych, co koncerny Mitsubishi, Sumitomo i inne. W latach
następnych Mitsui zaczął wykazywać zainteresowanie przemysłem ciężkim,
np. jego papiernia Odzi-seisi oraz inne przedsiębiorstwa zostały prze-
kształcone w zakłady produkcji broni i amunicji.
Ponad 50% kapitału bankowego znajdowało się w rękach kierowników

oligopoli zaibatsu. Jednocześnie wraz z rozwojem gospodarczym wzrastała
polityczna potęga zaibatsu. Przedstawiciele firm wywierali ogromny wpływ
na rządzącą oligarchię. Na przykład w rządzie premiera Kato on sam
i minister spraw zagranicznych Sidehara byli przez małżeństwa spokrewnieni
z rodziną Mitsubishi. Wpływy przemysłowców i finansistów docierały do
domu cesarskiego dzięki powstaniu grupy, która popierała interesy domu
Mitsubishi. W grupie tej był strażnik cesarskiej pieczęci książę Makino oraz
książę Saiondzi, który jako członek Tajnej Rady Genro znajdował się w naj-
bliższym otoczeniu cesarza, a związany był z koncernem Sumitomo.
Jednym z udziałowców zaibatsu był cesarz. Dysponował on kapitałem

500 mln jenów, należała do niego prawie połowa akcji Banku Japonii – 140
tys. z ogólnej liczby 300 tys. akcji. Posiadał również 22% akcji Banku
Yokohama Specie, dzięki czemu miał wpływ na handel zagraniczny. Wraz
z koncernem Mitsubishi posiadał udział w największej japońskiej spółce
żeglugowej Nippon-jusen-kaisia, poza tym udziały w różnych bankach i in-
nych spółkach. Oprócz tego cesarz Japonii był największym właścicielem
ziemskim w kraju, w jego posiadaniu bowiem znajdowało się 3 mln 800 tys.
akrów ziemi z wszystkimi zabudowaniami gospodarczymi. Majątek jego prze-
kraczał 1,5 mld jenów.
Między oligopolami japońskimi a grupą wojskową istniał najściślejszy

związek. W spółce Mitsui pracowało 13 emerytowanych generałów i admira-

36 S. D o k e, Economic Development in Japa Since the Meiji Restauration from its
Statistical Point of View, Tokio 1930.
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łów. W spółce Mitsubishi było ich 11. Kierownicy oligopoli japońskich mieli
decydujący udział w przygotowaniach do wojny. Koncerny zaibatsu nie były
jedyną grupą wojskowego obozu Japonii. Razem z nimi kroczyli posiadacze
ziemscy, koła wojskowych oraz grupa wysokich urzędników. Koncerny zai-
batsu opanowały również dwie największe partie polityczne. Po 1925 r., gdy
wszyscy mężczyźni w wieku ponad 25 lat otrzymali prawo głosowania, partie
polityczne zdobyły większe wpływy niż przedtem. Pomimo to parlament
w żaden sposób nie mógł ograniczyć władzy zaibatsu, gdyż dwie największe
partie polityczne były w zupełności od nich zależne. Koncern Mitsui opa-
nował partię polityczną Seijukai, zaś koncern Mitsubishi partię polityczną
Minseito. Dzięki temu parlament dostał się w ręce oligarchii finansowej.
Zaraz po nadaniu powszechnego prawa wyborczego rząd wydał ustawę o za-
chowaniu porządku publicznego, zgodnie z którą policja miała prawo aresz-
tować każdego o niebezpiecznych przekonaniach. W ten sposób na rzecz rea-
lizacji reform demokratycznych zduszono w zarodku każdy ruch, który mógł-
by powstać dzięki temu, że prawo wyborcze zostało rozszerzone z 2,8 mln
do 13 mln wyborców.
Koncern Mitsui, który opanował partię polityczną Seijukai, był związany

z grupą wojenną w armii japońskiej, głoszącą hasła ekspansji na teren Chin
i Związku Radzieckiego. Leaderem partii Seijukai był generał Tanaka, autor
słynnego memorandum Tanaka, w którym szczegółowo wyłożył plany ekspan-
sji Japonii. Koncern Mitsubishi związany był z kolei z flotą japońską, która
opowiadała się raczej za ekspansją do wschodniej Azji niż za wojną. Głów-
nym rzecznikiem koncernu Mitsubishi był baron Sidehara, minister spraw
zagranicznych w sześciu z siedmiu gabinetów w latach 1924-1931.
Od 1931 r. zaibatsu opowiadał się za ekspansją wojenną, gdyż kryzys

gospodarczy w 1929 r. odbił się dotkliwie na handlu zagranicznym Japonii.
Zdaniem przedstawicieli zaibatsu rozwiązanie leżało w zdobyciu nowych
rynków w koloniach. W 1931 r., w okresie inwazji Japonii na Mandżurię,
kierownik koncernu Mitsui Fudzihara Gindziro głosił: „Dyplomacja bez siły
nie ma żadnej wartości. Niezależnie od tego, jak pracowici są Japończycy, jak
wspaniały jest ich rozwój techniczny lub organizacja przemysłu, japońska
ekspansja gospodarcza nie będzie miała widoków, jeżeli nie będzie za nią
stała siła, która by ją odpowiednio wspierała. Obecnie największą ze wszyst-
kich sił stanowią przygotowania wojenne oparte na flocie i armii. Możemy
bezpiecznie docierać za granicę i brać udział w rozmaitych przedsięwzięciach,
jeżeli mamy zaufanie do obrony. W tym znaczeniu każdy wydatek na zbroje-
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nia jest formą inwestycji”37. Koncerny zaibatsu wkrótce przekonały się
o opłacalności tych inwestycji. Kontrakty na dostawy dla marynarki osiągnęły
wartość 378 mln JPY w 1936 r. oraz 473 mln JPY w 1937 r. Przeważający
udział miał w nich koncern Mitsubishi. Między zaibatsu a grupą military-
styczną były różne tarcia, ale nie dotyczyły one głównych celów, a miano-
wicie opanowania wschodniej Azji przez Japonię. Gdy Japonia rozpoczęła
ekspansję w Chinach, przewodniczącym Rady Ministrów był książę Konoe,
mający pełne poparcie zaibatsu.
W 1937 r. cztery przodujące oligopole zaibatsu dysponowały więcej niż

jedną trzecią wkładów w bankach prywatnych. Dzięki przewadze posiadanej
w bankach, przemyśle i handlu zaibatsu opanowały mniejsze koncerny, a ten
stan rzeczy przyniósł im niezmierne zyski. Handlowe spółki zaibatsu brały
główny udział w handlu zagranicznym i posiadały wielkie sumy zainwesto-
wane w ekspansji kolonialnej, budownictwie okrętowym, przemyśle maszy-
nowym, kopalniach, przemyśle włókienniczym i innych. Sama tylko rodzina
Mitsui opanowała 15% przemysłu japońskiego, wszystkie zaś zaibatsu wraz
z domem cesarskim miały w swoich rękach 70% przemysłu.
Niektórzy analitycy przypuszczali, że zaibatsu w okresie II wojny świa-

towej podlegały z inicjatywy kół militarystycznych kontroli państwowej.
Pogląd ten nie odpowiadał rzeczywistości. Rząd nie zaakceptował planu
Hosino Naoki, przedstawiciela skrajnego skrzydła armii, który żądał ostrej
ingerencji państwa w dziedzinę przemysłu. Plan ten został odrzucony, a za-
miast niego za kadencji generała Togo Hideki w latach 1941-1942 gabinet
ogłosił nową strukturę gospodarczą, stanowiącą wojskową kontrolę gospodarki
znajdującej się w rękach zaibatsu. Zgodnie z tą strukturą cały przemysł
wojenny miał być kontrolowany przez organy podległe Ministerstwu Przemys-
łu i Handlu. W rzeczywistości jednak członkowie tych organów kontrolnych
rekrutowali się spośród kierowników firm w różnych gałęziach przemysłu
i mieli rozległą samodzielną wiedzę. W wielu wypadkach kierownik najwięk-
szego koncernu zostawał przewodniczącym organu kontrolnego w danej gałęzi
przemysłu. Na przykład Hirao Hacisaburo, funkcjonariusz Mitsubishi, został
przewodniczącym organu kontrolującego produkcję żelaza i stali. Kierownik
spółki Mitsui był przewodniczącym organu kontrolującego górnictwo węglo-
we. Dzięki takim osobistym powiązaniom organy kontrolne zostały w rze-
czywistości opanowane przez zaibatsu.

37 Fujara Ginjiro, The Spilit of Japanese Industry, Tokio 1936, s. 134.
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W czasie wojny państwo zamierzało uzyskać aktywniejszą kontrolę nad
przemysłem. W 1943 r. zostało powołane specjalne ciało doradcze w parla-
mencie japońskim, a niektóre gałęzie przemysłu zostały określone jako ważne
z punktu widzenia wojennego, zwłaszcza dziedzina przemysłu ciężkiego.
Jednocześnie jednak siedmiu przedstawicieli zaibatsu weszło w skład ciał
doradczych. Jakkolwiek zaibatsu w 1943 r. przeszły pod kontrolę ministerstwa
spraw wojskowych, a przewodniczący rady ministrów Togo otrzymał nieogra-
niczone prawo decyzji w przemyśle japońskim, władza polityczna zaibatsu
wcale się nie zmniejszyła.
W tym samym roku została wydana ustawa reorganizująca przedsiębior-

stwa przemysłowe, która bez ograniczeń upoważniła prezesa rady ministrów
do zmiany profilu produkcji przemysłowej na cele wojenne. W latach 1944-
-1945 cała produkcja wojenna, a w rzeczywistości oznaczało to całą produk-
cję przemysłową, została skoncentrowana w kilku wojskowo-przemysłowych
koncernach38. Niektóre z nich zostały upaństwowione, co oznaczało, że rząd
jest skłonny wypłacić im odszkodowanie za szkody powstałe na skutek bom-
bardowań oraz pokryć koszty związane z przeniesieniem przedsiębiorstwa.
Koncerny w związku z prowadzona wojną osiągnęły olbrzymie zyski. Na
przykład kapitał zakładowy koncernu Mitsubishi w 1934 r. wynosił 60 mln
jenów, w 1937 r. – 120 mln jenów, w 1942 r. – 480 mln jenów, a w 1945 r.
– 1 mld jenów. To oznaczało, że kapitał koncernu w ciągu jedenastu lat
wzrósł siedemnastokrotnie.
Firmy japońskie ściśle współpracowały z firmami amerykańskimi. Już na

początku XX w. kapitał amerykański przenikał do Japonii w formie inwe-
stycji bezpośrednich i pośrednich oraz w drodze importu urządzeń technicz-
nych. W tym czasie powstały ścisłe powiązania pomiędzy niektórymi spół-
kami japońskimi i amerykańskimi. Na przykład spółka naftowa koncernu
Mitsubishi (Mitsubishi-Sekiju-Kabusiki-kaisia) znajdowała się w ścisłym
powiązaniu z amerykańską Associated Oil, spółka kauczukowa w Yokohama
(Yokohama Rubber Kabusiki-kaista) była związana z amerykańską firmą Goo-
deridge, spółka elektryczna koncernu Sumitomo (Sumitomo-Densen-Kabusiki-
kaisia) z amerykańską firmą Westinghouse itd. Między I a II wojną światową
powiązania między firmami japońskimi a amerykańskimi zacieśniły się jesz-
cze bardziej. W 1925 r. została założona w Japonii filia zakładów Forda –
Ford Motor Company of Japan, w 1927 r. otworzono filię drugiej amerykań-

38 Takafusa N a k a m u r a, Economic growth in prewar Japan, Yale University Press,
New Heaven, London 1983.
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skiej wielkiej spółki, General Motors, pod nazwą Japan General Motors
Kabusiki-kaisia. W 1929 r. amerykańska spółka Electric Research Products
założyła w Japonii filię Togo Western Electric.
Według źródeł japońskich do Stanów Zjednoczonych należało 80% inwes-

tycji zagranicznych, głównie w przemyśle maszyn powszechnego użytku
i ciężkich. Według danych amerykańskich z kolei ogólna wartość inwestycji
amerykańskich w Japonii wynosiła 500 mln dol., z czego 61,5 mln dol.
stanowiły inwestycje bezpośrednie spółek amerykańskich w przedsiębior-
stwach przez nie kontrolowanych, 178,1 mln dol. zainwestowano w spółkach
japońskich, a pozostałą część stanowiły pożyczki udzielone rozmaitym
organom rządowym. Bez pomocy Stanów Zjednoczonych nie byłoby możliwe
w stosunkowo krótkim okresie przekształcenie gospodarki japońskiej
w gospodarkę wojenną. Od 1937 r. Stany Zjednoczone dostarczały do Japonii
główne materiały wojenne: samochody, części zamienne, złom żelaza, silniki
spalinowe, obrabiarki oraz ropę naftową. Gdy w 1940 r. zerwana została
japońsko-amerykańska umowa handlowa, Stany Zjednoczone wprowadziły
system specjalnych zezwoleń eksportowych do Japonii. Zezwolenia te wy-
dawał bez ograniczeń Departament Stanu. Eksport do Japonii utrzymywał się
nadal. W 1940 r. eksportowano benzynę lotniczą jako „wysokiej jakości
paliwo do silników”. Również i po 1941 r., gdy Japonia znajdowała się
w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, otrzymywała ona stale ropę naf-
tową od firm amerykańskich i brytyjskich. Interesy przedsiębiorstw panowały
w stosunkach międzynarodowych nad interesami politycznymi.

METHODS AND SOURCES OF FINANCING WAR EXPENSES IN JAPAN
IN THE YEARS 1937-1945

S u m m a r y

The article presents the sources of financing war expenses in Japan in the years 1937-1945.
It also offers an analysis of selected elements of the economic system of the country. In the
late 1920s and early 1930s, under the pressure of the military circles, Japan’s economy
underwent a major overhaul whereby the liberal model was abandoned and a heavily state-
controlled model was adopted. These solutions were in use for several decades in the Japanese
economy after the War, leading to Japan becoming a second largest economy in the world.

Translated by Tomasz Pałkowski



64 ZBIGNIEW KLIMIUK
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Tom 2(38) − 2010

PIOTR GRZEGORZEWSKI

UDZIAŁ SPÓŁDZIELNI W POLSKIEJ GOSPODARCE
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SPÓŁDZIELCZYCH FORM GOSPODAROWANIA

Za najbardziej istotną przesłankę powstania spółdzielczości w XIX w.
powszechnie uważany jest gwałtowny rozwój kapitalizmu, który nastąpił po
rewolucji przemysłowej, a w szczególności rozwój wielkiego przemysłu zwią-
zany z likwidacją stosunków feudalnych w rolnictwie i powstaniem wielkich
skupisk proletariackich. „Dotychczasowe naturalne lub półnaturalne spożycie
zastąpił rynek z wszystkimi panującymi na nim bezwzględnymi prawami”1.
Wydaje się, że ważniejsze od formułowania definicji spółdzielczości jest

uchwycenie istoty tego skomplikowanego zjawiska społeczno-gospodarczego.
Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest idea współdziałania, co
w języku polskim stanowi źródłosłów pojęcia spółdzielnia. W większości
języków pojęcie spółdzielni oparte jest na łacińskim źródłosłowie cooperatio,
czyli współdziałanie. Z idei dobrowolnego współdziałania, czyli wzajemnej
pomocy, wynika potrzeba „demokratycznego, samorządnego zarządzania spół-
dzielniami przez ich członków, którego przesłanką musi być określona, moż-
liwie pełna samodzielność spółdzielni”2.
Zasada samopomocy oraz demokracji wewnątrzspółdzielczej określa zada-

nia spółdzielni, którymi jest realizacja „wspólnych celów leżących w sferze

Dr PIOTR GRZEGORZEWSKI – pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; adres
do korespondencji: ul. Rakowiecka 22b, 02-521 Warszawa; tel. 22 5649514.

1 K. B o c z a r, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa, PWE
1986, s. 47.

2 Tamże, s. 16-17.
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interesów organizujących się członków, czyli poprawa ich bytu”3. Z do-
świadczeń historycznych wprawdzie wynika, że spółdzielnie mają przede
wszystkim charakter ekonomiczny w różnych dziedzinach życia gospodarcze-
go, jednak mają również dotyczyć i pozaekonomicznych dążeń członków,
związanych z kształtowaniem ich osobowości, a także z podnoszeniem pozio-
mu kulturalnego, cywilizacyjnego i społecznego.
Spółdzielnie można zaliczyć do organizacji, dla których zysk nie stanowi

najważniejszego kryterium oceny ich efektywności. W przypadku spółdzielni
tym kryterium są korzyści jej członków. „Spółdzielnia realizuje swoje cele
różnymi metodami, głównie jednak przez powołanie odrębnej organizacji –
przedsiębiorstwa spółdzielczego”4. Najpierw zawsze powstaje zrzeszenie
spółdzielcze, a dopiero potem przedsiębiorstwo. Jednak warunki funkcjono-
wania, a w szczególności konkurencyjne otoczenie, stawia przed spółdziel-
niami konieczność dostosowania się do reguł gry rynkowej, które są jedna-
kowe dla wszystkich uczestniczących w niej podmiotów gospodarczych. Wią-
że się to z potrzebą osiągania rentowności, równej co najmniej średniej ren-
towności ich rynkowych partnerów. Spełnienie tego warunku umożliwi zaspo-
kojenie oczekiwań osób należących do spółdzielni oraz przyciągnięcie
kolejnych, zainteresowanych wnoszeniem własnych środków w postaci udzia-
łów i wkładów oraz nabyciem prawa zarówno do współwłasności, jak i do
współodpowiedzialności za rezultaty gospodarczej działalności zrzeszenia. Pod
tym warunkiem spółdzielnie utrzymają się w gospodarce jako szczególna for-
ma prywatnego gospodarowania5.

POJĘCIE I CECHY SPÓŁDZIELNI

Najbardziej istotną cechą odróżniającą spółdzielnie od innych zorganizo-
wanych form podmiotów gospodarczych jest stawianie na pierwszym miejscu
korzyści ich członków, a nie maksymalizowanie zysków od zainwestowanego
kapitału.
Cechą wartą szczególnego podkreślenia jest bimodalny charakter spół-

dzielni, pełniącej funkcję zarówno jednostki gospodarczej o typie przed-

3 Tamże, s. 18.
4 Spółdzielcze formy gospodarowania, red. J. Stolińska-Janic, Warszawa: Warszawska

Wyższa Szkoła Ekonomiczna 1998, s. 5.
5 Tamże, s. 44.
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siębiorstwa, jak i związku jej członków, czyli stowarzyszenia. Ważna jest
także silnie akcentowana podmiotowość członków w ich uprawnieniach do
demokratycznego zarządzania spółdzielnią, co wyraźnie zaznacza dominację
czynnika ludzkiego nad kapitałowym.
Według wybitnego międzynarodowego działacza spółdzielczego W. P.

Watkinsa spółdzielnie różnią się od innych rodzajów organizacji gospodar-
czych podporządkowaniem „sposobów działania przedsiębiorstwa spółdziel-
czego ideałom etycznym. Bez zachowania tej różnicy ruch spółdzielczy nie
ma dostatecznych racji swojego istnienia. Osiąganie wspólnych celów może
być realizowane tylko przy pomocy działań, które odpowiadają poczuciu
słuszności, sprawiedliwości oraz rzetelności”6. Można przyjąć, że spółdzielnia
to „przedsiębiorstwo, w którym zyski są dzielone na podstawie innych kryte-
riów niż wkład kapitału wniesiony przez członka. To samo dotyczy prawa do
zarządzania przedsiębiorstwem”7.
Przedsiębiorstwo spółdzielcze posiada cechę dobrowolnego i samorządnego

zrzeszenia o nieograniczonej liczbie członków, ponadto charakteryzuje się
możliwością zmiany składu osobowego i związanego z tym bezpośrednio fun-
duszu udziałowego pochodzącego z wpłat członków (podlegającego zwroto-
wi). Przedsiębiorstwo jest własnością swoich członków i prowadzi działalność
gospodarczą, która jest jedynie środkiem służącym zaspokojeniu ich potrzeb.
Spółdzielcy często pracują w swoim przedsiębiorstwie lub korzystają z jego
usług na dużo korzystniejszych zasadach od oferowanych przez inne organi-
zacje funkcjonujące na rynku. Kluczem przy podziale zysków jest stopień
zaangażowania członków. Za powstałe zobowiązania spółdzielnia odpowiada
swoim majątkiem. Jej członkowie odpowiadają jedynie do wysokości wniesio-
nych udziałów. Struktura organów zarządzających jest zbliżona do władz
spółki kapitałowej, obejmuje walne zgromadzenie członków, radę nadzorczą
oraz zarząd. W spółdzielni obowiązuje pełna demokracja, bowiem każdy czło-
nek ma jednakowe prawo głosu, na które nie ma wpływu liczba posiadanych
udziałów.

6 B o c z a r, dz. cyt., s. 18.
7 J. B r è m o n d, M.-M. S a l o r t, Odkrywanie ekonomii, Warszawa, Wydawnictwo

Naukowe PWN 1994, s. 181.
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POWSTANIE PIERWSZYCH SPÓŁDZIELNI

Pierwsze próby organizowania spółdzielni, podejmowane pod koniec
XVIII w., dotyczyły zaopatrzenia w towary konsumpcyjne, a kolejne, dla któ-
rych źródłem inspiracji był socjalizm utopijny, były związane z organizacją
wspólnot produkcyjno-konsumpcyjnych. Ze względu na brak wewnętrznie
spójnego systemu działania, adekwatnego do założeń ideologicznych ruchu
i do wymagań stawianych przez ówczesną praktykę, istnienie tych organizacji
nie trwało długo. Pierwszym trwałym doświadczeniem wynikającym z twór-
czego uogólnienia wniosków wynikających z poprzednich prób i błędów, było
założenie w 1844 r. w Rochdale w Anglii pierwszej spółdzielni spożywców.
Kolejnym krajem, w którym idea spółdzielczości znalazła podatny grunt, były
Niemcy, a następnymi, w których przyjęła się i dynamicznie rozwinęła, były:
Francja, Szwajcaria, Włochy, Austria, a nieco później także kraje skandynaw-
skie. W Rosji pierwsza spółdzielnia powstała w 1864 r. w jednej z fabryk na
Uralu, a na terenach polskich – w 1869 r. Spotkała się z dużym zaintereso-
waniem klasy robotniczej. Ze względu na relatywnie wysoki poziom rozwoju
gospodarczego, żywe ideały „pracy organicznej” oraz obecność znaczącej licz-
by aktywnych działaczy społecznych i gospodarczych spółdzielczość najsilniej
rozwinęła się na terenie Wielkopolski. W Galicji, charakteryzującej się znacz-
nie niższym poziomem rozwoju gospodarki, spółdzielcze formy gospodarowa-
nia rozwijały się wolniej. Najsłabiej spółdzielczość rozwinęła się na terenie
Królestwa Polskiego.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ

W okresie II Rzeczypospolitej, szczególnie po latach wielkiego kryzysu,
nastąpił intensywny rozwój spółdzielczości wiejskiej. Zwiększeniu uległa
zarówno liczba spółdzielni i zrzeszonych w nich członków, jak i obroty
spółdzielni. Wzrosło także znaczenie spółdzielczych central gospodarczych.
Wynikiem tych procesów okazał się wzrost udziału spółdzielczości w rozwoju
społeczno-gospodarczym terenów wiejskich. Istotną rolę we wsparciu rozwoju
rolnictwa odegrały kredyty spółdzielcze. Dostrzegalny był także udział spół-
dzielni w zaopatrzeniu rolników w środki produkcji, w organizacji skupu
i przetwórstwa oraz w eksporcie surowców rolnych. Spółdzielcze placówki
handlowe podjęły również rywalizację rynkową z prywatnym handlem deta-
licznym. Bardzo ważną rolę spółdzielnie odegrały w podnoszeniu poziomu
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cywilizacyjnego środowisk wiejskich, uzupełniając, a często zastępując,
działalność państwa w tym zakresie.
W miastach spółdzielcza forma gospodarowania w tym okresie nie odegra-

ła tak znaczącej roli jak na terenach wiejskich. W warunkach zdecydowanej
przewagi handlu prywatnego udział spółdzielczości spożywców w obrotach
handlu detalicznego był niewielki, duży zaś był udział spółdzielni w handlu
hurtowym. Pewne znaczenie w miastach miały również spółdzielnie mieszka-
niowe. Cechą charakterystyczną polskiego ruchu spółdzielczego lat międzywo-
jennych okazała się jednak umiejętność wykorzystania społecznego zapotrze-
bowania na taką działalność wśród różnych grup społecznych, co zaowocowa-
ło społeczną aprobatą, przekładającą się na wzrost obrotów i umocnienie
sytuacji finansowej spółdzielni.

SPÓŁDZIELNIE W POLSCE OKRESU GOSPODARKI PLANOWEJ

Bezpośrednio po II wojnie światowej nastąpiło odrodzenie i żywiołowy
rozwój spółdzielni we wszystkich branżach i formach organizacyjnych, w ja-
kich działały one do 1939 r. Natomiast od 1948 r. w związku z realizacją
koncepcji odbudowy i rozwoju kraju, zgodnej z założeniami gospodarki socja-
listycznej, nastąpiła centralizacja życia polityczno-gospodarczego, która nie
ominęła także spółdzielczości. Została ona podporządkowana nakazowo-roz-
dzielczemu systemowi gospodarowania i poddana ścisłej kontroli aparatu pań-
stwowo-partyjnego. Doprowadziło to do wypaczenia w praktyce idei i zasad,
jakimi spółdzielczość kierowała się od ponad stu lat, i do podporządkowania
spółdzielni interesom socjalistycznego państwa, szczególnie wykonywaniu pla-
nów ogólnokrajowych, z prawie całkowitym pominięciem potrzeb swoich
członków.
Spółdzielnie obowiązkowo zrzeszono w centralnych związkach spółdziel-

czych i objęto centralnym systemem planowania. Zlecono im realizację zadań
wyznaczonych przez organy władzy i administracji państwowej, określającym
nie tylko cele i zakres działania, ale również metody i środki ich realizacji.
„W tej sytuacji traciły znaczenie organy samorządu spółdzielczego, naruszano
demokrację spółdzielczą nie licząc się z głosem członków. Ograniczenie funk-
cji obrony interesów członkowskich wiodło do zaniku więzi między członka-
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mi i spółdzielniami, co w konsekwencji stało się przyczyną fasadowości
ruchu”8.
W gospodarce nakazowo-rozdzielczej spółdzielnie, podobnie jak inne pod-

mioty gospodarcze, podlegały systemowi centralnego sterowania, co wiązało
się ze ścisłym określeniem źródeł, warunków zakupu zaopatrzenia niezbęd-
nego do realizacji procesów produkcyjnych, jak również zbytu wytworzonych
towarów i usług. System ten umożliwiał uzyskanie kredytów niezbędnych na
te cele oraz określał szczegółowo pozycje kosztów (płace, czynsze, taryfy
przewozowe, koszt kredytu, poziom marż, prawie wszystkie ceny). Podejmo-
wanie inwestycji zależało od umieszczania ich w planach społeczno-gospo-
darczych.
Pomimo że spółdzielnie funkcjonujące w systemie gospodarki centralnie

kierowanej nie były samodzielnymi przedsiębiorstwami, ich udział w gospo-
darce narodowej Polski tego okresu był znaczący, a w wyniku całkowitego
podporządkowania organom państwa w niektórych dziedzinach (np. zaopa-
trzenie i zbyt w rolnictwie) osiągnęły nawet monopol.

SPÓŁDZIELNIE W POLSCE W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH

Gdy w 1989 r. w Polsce rozpoczęły się przemiany ustrojowe, podjęto
między innymi próby radykalnego zreorganizowania spółdzielczości, stano-
wiącej wcześniej integralną część socjalistycznej gospodarki. Na mocy Ustawy
o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 1990 r.
postawiono w stan likwidacji wszystkie związki spółdzielcze oraz wstrzymano
wykonywanie lustracji do 31 lipca 1991 r. Tymczasowo zakazano zrzeszania
się spółdzielni w związki. Podstawowym celem ustawodawcy była likwidacja
silnie rozbudowanej i scentralizowanej struktury administracyjnej spół-
dzielczości i umożliwienie odbudowy ruchu w oparciu o spółdzielnie pod-
stawowe, uwolnione od całej hierarchicznej nadbudowy, narosłej w okresie
PRL.
Wskutek nieprzeprowadzenia lustracji w okresie gwałtownych przeobrażeń

ustrojowych i związanego z tym braku możliwości kontroli prawidłowości re-
organizowania organizacji spółdzielczych miały miejsce częste przypadki
nadużyć gospodarczych i zawłaszczania spółdzielczego majątku. Brak ochrony

8 Por. Spółdzielcze formy gospodarowania, s. 38.
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i pomocy prawnej powodował, że lokalne grupy nacisku, w tym również
część dawnych kadr kierowniczych spółdzielni, podejmowały często próby
bezprawnego przejmowania mienia spółdzielców. Majątek tworzony przez
dziesięciolecia z wpłat członków spółdzielni, stanowiący ich własność prze-
kazaną w ramach odgórnie zarządzonej koncentracji likwidowanym związkom,
uległ rozproszeniu, w części stając się własnością obcych grup interesu.
Z danych szacunkowych wynika, że w wyniku tego procesu spółdzielczy stan
posiadania zmniejszył się o ok. 30-50%9. Charakterystycznym zjawiskiem
dostrzegalnym w latach 1989-2005 było także zmniejszenie udziału spółdziel-
ni w ogólnej liczbie funkcjonujących w Polsce podmiotów gospodarczych
z 1,9 do 0,5%10.
Wśród najczęściej wymienianych przyczyn ograniczenia w tym okresie

udziału spółdzielczości w gospodarce państwa wymienia się regulacje zawarte
w Ustawie o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycz-
nia 1990 r. Likwidacja na mocy tej ustawy 11 centralnych związków oraz
306 wojewódzkich związków spółdzielczych w pionierskim okresie wprowa-
dzania zasad gospodarki rynkowej spowodowała istotne przemiany organiza-
cyjne, utrudniające uzyskanie pomocy doradczej czy finansowej nieprzywy-
kłym do nowych reguł działania spółdzielniom. Przyczyniła się także do
poniesienia przez ruch spółdzielczy ogromnych szkód gospodarczych. Pozba-
wione oparcia spółdzielnie często przegrywały w walce konkurencyjnej z licz-
nymi prywatnymi podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi na rynku we-
wnętrznym sprzedaż towarów importowanych po niskich cenach, często doto-
wanych przez rządy różnych państw. Dodatkową przyczyną było zdecydowane
zmniejszenie eksportu na rynkach zagranicznych za pośrednictwem przedsię-
biorstw handlu zagranicznego.
W latach dziewięćdziesiątych XX w. idee spółdzielczości nie znalaz-

ły także zrozumienia wśród elit politycznych państwa, władz i administracji
terenowej, które na ogół nie dostrzegały w niej możliwości ograniczenia bez-
robocia czy aktywizacji terenów słabiej rozwiniętych gospodarczo. W okresie
przemian społeczno-gospodarczych zdecydowanemu zmniejszeniu uległa licz-
ba członków spółdzielni. Główną przyczyną tego zjawiska była rezygnacja
z członkostwa osób, które w latach PRL zostały zmuszone do wstąpienia do

9 Tamże, s. 41-42.
10 Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 1991 oraz Zmian

Strukturalnych Grup Podmiotów Gospodarki Narodowej w latach: 1992-2005. Informacje
i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.
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spółdzielni, oraz tych członków, którzy byli nieusatysfakcjonowani przy-
należnością do spółdzielni, niespełniających swoich istotnych funkcji. Na
zmniejszeniu liczby członków spółdzielni zaważyła również weryfikacja list
członkowskich, zawierających w niektórych przypadkach tzw. martwe dusze,
oraz wykluczenie osób niewypełniających swoich statutowych obowiązków.
W tym okresie zdarzały się przypadki podnoszenia przez zarządy spółdzielni
i rady nadzorcze wysokości udziałów (ukształtowanych w minionej epoce na
bardzo niskim poziomie) oraz wyznaczenia bardzo krótkiego czasu na ich
uzupełnienie w celu umożliwienia przekształcenia spółdzielni użytkowników
w spółdzielnię pracy lub w spółkę. Liczba spółdzielni zgodnie z Rejestrem
Regon uległa zmianom. Wzrosła z 16,7 tys. w 1989 r. do 19,9 tys. w 1996
r. W kolejnych latach stopniowo malała, osiągając w 2005 r. liczbę
18,3 tys.11 Przemiany te były pochodną wielu czynników, m.in. także po-
działu pewnej liczby dużych spółdzielni na mniejsze organizmy gospodarcze.

UDZIAŁ SEKTORA SPÓŁDZIELCZEGO W GOSPODARCE POLSKI

UDZIAŁ SPÓŁDZIELNI W ZATRUDNIENIU

Ograniczenie roli spółdzielczości w gospodarce kraju znacznie lepiej
obrazują kategorie typowo ekonomiczne. W analizowanym okresie znaczące-
mu zmniejszeniu uległa liczba zatrudnionych w podmiotach reprezentujących
tę formę prawną. W 1989 r. wszystkie spółdzielnie zatrudniały 2,2 mln osób
(w tym 1,8 mln na podstawie stosunku pracy; pozostali to członkowie rolni-
czych spółdzielni produkcyjnych oraz wykonujący pracę nakładczą), w 1995 r.
– 642 tys. osób, a w 2005 r. – tylko 322,1 tys., czyli ponad pięciokrotnie
mniej niż w roku 1989. W badanym okresie charakterystyczny okazał się
wzrost udziału sektora prywatnego w zatrudnieniu w gospodarce z 33,3% do
71,6 % oraz spadek udziału spółdzielni w zatrudnieniu w sektorze prywatnym
z 26,6% do ok. 3,5%12. Warto dodać, że dane dotyczące zatrudnienia w ca-

11 Tamże.
12 Spółdzielczość 1994. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 1996;

Pracujący w Gospodarce Narodowej w latach 1992-2005. Informacje i opracowania statystyczne
GUS, Warszawa. Dane otrzymane na zamówienie SGH z GUS w Warszawie, Kadra kierowni-
cza spółdzielni wobec problemów zarządzania. Warszawa, Katedra Spółdzielczości, Szkoła
Główna Handlowa 1999.
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łej gospodarce wykazują zarówno wcześniejsze powstrzymanie spadku zatrud-
nienia, jak i później pewien jego wzrost, a następnie znowu spadek. W spół-
dzielniach natomiast charakterystyczny okazał się stały spadek (także pod
względem udziału w zatrudnieniu w gospodarce z 12,5% w 1989 r. do 2,5%
w 2005 r.), co może wynikać ze zmiany zakresu ich działania, jak i z ra-
cjonalizacji zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy malejącym
zatrudnieniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółdzielniach w latach
1989-2005 kształtowało się na poziomie ok. 80% przeciętnego wynagrodzenia
we wszystkich sektorach własności w gospodarce13.

UDZIAŁ SPÓŁDZIELNI W WYTWARZANIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO
I PRODUKCJI GLOBALNEJ ORAZ W NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH
I W WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W GOSPODARCE

Najbardziej istotną informacją o roli spółdzielczości w gospodarce naro-
dowej jest jej udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) państwa.
W Polsce w roku 1989 udział ten wynosił ok. 9,5%. W latach dziewięćdzie-
siątych wykazywał on stały spadek, aby w 1997 r. zejść do poziomu ok.
1,6%, nie ulegając istotnym zmianom do 2005 r.14 Należy także podkreślić,
że w latach 1992-2005 uległ zwiększeniu z 45,2% do 66,6% udział sektora
prywatnego gospodarki w tworzeniu PKB w Polsce, zaś udział spółdzielni
w części PKB wytwarzanej przez sektor prywatny w tym okresie uległ sześ-
ciokrotnemu zmniejszeniu (z 10,0% do 1,6%).
Przytoczone dane wskazują także na ponad dwukrotnie niższą wydajność

pracy na jednego zatrudnionego w spółdzielczości niż w całej gospodarce
(w 1997 r. udział spółdzielni w tworzeniu PKB wyniósł ok. 1,6%, a w za-
trudnieniu – ok. 3,7%). Relacja ta nie uległa istotnej zmianie. W 2005 r.,
przy udziale w tworzeniu PKB na poziomie 1,2%, udział spółdzielni w za-
trudnieniu w całej gospodarce wynosił ok. 2,5%15. Udział sektora spółdziel-
czego w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki był zróżnicowany,

13 Por. Roczniki Statystyczne GUS 1990-1998, Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej
Polskiej: 1999-2006, GUS, Warszawa.

14 Obliczenia własne na podstawie Spółdzielczości 1994, Roczników Statystycznych GUS
1990-1998, Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.

15 Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS 1997, 1998 i Roczników
Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.
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a w okresie transformacji gospodarki zmniejszenie jego znaczenia nie było
jednakowe.
Niewielką i stopniowo zmniejszającą się obecność sektora spółdzielczego

stwierdzono także w trakcie obliczania jego udziału w produkcji globalnej
gospodarki. Udział spółdzielni w tworzeniu tej produkcji wynosił 3,4%
w 1995 r.; w 2005 r. tylko 1,9%. Istotne wydaje się także, że w okresie
trzynastu lat (1992-2005) udział podmiotów gospodarczych sektora prywat-
nego w wytwarzaniu produkcji globalnej w Polsce wykazywał stale tendencję
rosnącą, od 47,3% do 80,1%16.
Na regres gospodarki spółdzielczej wskazują również nakłady ponoszone

na cele inwestycyjne. W latach 1989-1991 stanowiły one w spółdzielniach ok.
20% nakładów ponoszonych na te cele w całej gospodarce. Po 1995 roku ich
wysokość w spółdzielniach stopniowo zmniejszała się z 6% nakładów inwesty-
cyjnych w gospodarce narodowej do 2,7% w 2005 r. Warto także zwrócić
uwagę na fakt, że w 1991 r. ponad 55% nakładów inwestycyjnych w ramach
sektora prywatnego stanowiły nakłady inwestycyjne spółdzielni, ulegając w ko-
lejnych latach zdecydowanemu zmniejszeniu aż do poziomu 4,1% w 2005 r.
Jednocześnie zauważalny był wzrost udziału sektora prywatnego w nakładach
inwestycyjnych w gospodarce narodowej Polski z 35,3% w 1989 r. do 65,1.%
w 2005 r.17

Na tym tle zastanawiać może udział spółdzielni w wartości brutto środków
trwałych w gospodarce. W 1995 roku wynosił on 12%, zaś w roku 2005 je-
dynie 7,5%, natomiast udział całego sektora prywatnego w wartości brutto
środków trwałych gospodarki wzrósł z 29% w 1989 r. do 40,3% w 1995 r.
i do 58,6% w roku 2005. Z obliczeń na podstawie danych statystycznych wy-
nika, że udział wartości brutto środków trwałych w spółdzielniach w odnie-
sieniu do sektora prywatnego w gospodarce w 1995 r. wynosił ok. 29,2%,
a w roku 2005 – 12,8%18.
Pochodną omawianych relacji są osiągane wyniki ekonomiczne, które

w spółdzielniach w latach dziewięćdziesiątych kształtowały się na znacznie

16 Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS 1990-1998 i Roczników
Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.

17 Kadra kierownicza spółdzielni. Obliczenia własne na postawie Roczników Statystycznych
GUS 1990-1998 i Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, War-
szawa.

18 Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS 1996-1998 i Roczników
Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.
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niższym poziomie niż w całej gospodarce, a w szczególności w jej sektorze
prywatnym. Biorąc jako charakterystyczny przykład wskaźnik rentowności
obrotu netto, czyli relacji wyniku finansowego netto (tj. zysku brutto,
zmniejszonego o odpisy obowiązkowe na rzecz budżetu państwa) do przycho-
dów ogółem, można stwierdzić, że w 1992 r. wynosił on 1,7% w całej gospo-
darce, a tylko 0,8% w spółdzielniach. W 1999 r. relacje te kształtowały się
jeszcze bardziej niekorzystnie, ponieważ wskaźnik rentowności obrotu brutto
w gospodarce wynosił już tylko 1,4% (w sektorze prywatnym 2,0%),
a w spółdzielniach – 0,7%, natomiast wartość wskaźnika rentowności obrotu
netto w gospodarce kształtowała się zaledwie na poziomie 0,1% (w sektorze
prywatnym 0,8%), a w spółdzielniach – 1,1%19.

UDZIAŁ SPÓŁDZIELNI W PRZEMYŚLE,
BUDOWNICTWIE, TRANSPORCIE, ROLNICTWIE I W HANDLU

Zmniejszenie udziału spółdzielni w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto,
produkcji globalnej oraz w zatrudnieniu w gospodarce związane było ze spad-
kiem znaczenia tej formy prowadzenia działalności gospodarczej w poszcze-
gólnych jej gałęziach.
Analizując udział przedsiębiorstw spółdzielczych w produkcji przemy-

słowej w latach 1989-2005 stwierdzono, że stanowiły one niewielką część
wszystkich podmiotów funkcjonujących w tym dziale gospodarki (z tendencją
malejącą udziału do ok. 2,4% w 2005 r.). Ich udział w zatrudnieniu w prze-
myśle także ulegał stopniowemu zmniejszeniu, z 12,1% w 1989 r. do 5,6%
w 1995 r. i do 3,1% w 2005 r., a udział spółdzielni w produkcji sprzedanej
przemysłu zmniejszył się z 5% w 1991 r. do 2,0% w 2005 r.20

Godne uwagi wydaje się także, że w tym okresie udział przedsiębiorstw
sektora prywatnego w produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce zwiększył się
z 16,2% w 1989 r. do 82,5% w 2005 r., a w zatrudnieniu w przemyśle odpo-
wiednio z 14,7% do 81,4%.

19 Kadra kierownicza spółdzielni, s. 15; Wyniki Finansowe Podmiotów Gospodarczych I-XII
1997, I-XII 1998, I-XII 1999. Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.

20 Spółdzielczość 1994. Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych
Przemysłu z lat 1996-2006, GUS, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.
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W przypadku spółdzielni zaklasyfikowanych jako prowadzące działalność
przemysłową zatrudnienie w 1989 r. wynosiło 593 tys. osób, w 1995 r. – tyl-
ko 209 tys. osób, a w 2005 r. – 85,1 tys.21

Udział podmiotów o tym statusie prawnym w produkcji sprzedanej budow-
nictwa wynosił 1,2% w 1993 r., a tylko 0,1% w roku 2005, a ich udział
w produkcji budowlano-montażowej także uległ zmniejszeniu. Wynosił 1,6%
w 1991 r. i 0,1% w roku 200522.
Warto również podkreślić, że udział spółdzielni w zatrudnieniu w bu-

downictwie wynosił 3,7% w 1989 r., a następnie wykazywał stałą tendencję
spadkową, osiągając w roku 2005 poziom 0,1%, ulegając tym samym zmniej-
szeniu z 49,0 tys. do 0,3 tys. zatrudnionych. Jednocześnie w latach 1989-
-2005 udział podmiotów gospodarczych należących do sektora prywatnego
gospodarki (do którego zaliczane są także spółdzielnie) w produkcji sprze-
danej budownictwa uległ zwiększeniu z 25,5% do 97,6%, zaś w zatrudnieniu
w budownictwie – z 30,7% do 95,2%. Udział przedsiębiorstw prywatnych
w produkcji budowlano-montażowej w Polsce w tych latach wzrósł z 41,8%
do 98%23.
Również bardzo niski i na ogół z roku na rok malejący udział spółdzielni

stwierdzono w przychodach uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów i usług
transportu i gospodarki magazynowej przez wszystkie podmioty gospodarcze
prowadzące działalność tego rodzaju, bez względu na ich formę własności
i status prawny. Udziały te wynosiły: w roku 1991 – 1,7%, a w roku 2005
– jedynie 0,2% w przychodach tych podmiotów. Natomiast udziały wszyst-
kich podmiotów reprezentujących sektor prywatny gospodarki w analizowanej
wielkości w latach 1991-2005 zwiększyły się z 26,5% do 74,4%24.
W trakcie przemian ustrojowych dostrzegalne było zmniejszenie (aczkol-

wiek w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku innych gałęzi gospodar-
ki) znaczenia spółdzielczej formy gospodarowania w polskim rolnictwie.

21 Spółdzielczość 1994..., Roczniki Statystyczne Przemysłu z lat: 1996-2006. Informacje
i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.

22 Obliczenia własne na postawie Spółdzielczość 1994, Roczniki Statystyczne GUS 1990-
-1998 i Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.

23 Obliczenia własne na podstawie: Spółdzielczość 1994, Praca 1990, Informacje i opra-
cowania statystyczne GUS, Warszawa 1991, Roczników Statystycznych GUS 1990-1998 i Rocz-
ników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, Budownictwo – wyniki działalności
1996-2005. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.

24 Obliczenia własne na podstawie Spółdzielczości 1994, Roczników Statystycznych GUS
1990-1998 i Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006, GUS, Warszawa.
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W szczególności udział rolniczych spółdzielni produkcyjnych w produkcji
globalnej w rolnictwie w latach 1990-1997 uległ zmniejszeniu z ok. 4,6%
w 1990 r. do 2,8% w 1997 r., a analizowane udziały w produkcji końcowej
i w produkcji towarowej rolnictwa zmniejszyły się w tym okresie odpowied-
nio z ok. 5% i 5,3% do ok. 3% i 3,5%. Rocznik Statystyczny Rolnictwa
z 2001 r. nie zawiera już informacji na ten temat25. Bardziej zauważalny
okazał się spadek zatrudnienia w rolnictwie spółdzielczym – z 4,2% zatrud-
nionych ogółem w rolnictwie w 1989 r. do ok. 0,8% w roku 1997, nie ulega-
jąc znaczącym zmianom do roku 2005.
W okresie transformacji systemowej w zdecydowany sposób wzrosło zna-

czenie podmiotów prywatnych w tworzeniu produkcji globalnej rolnictwa
z 79,6% w 1989 r. do 96,3% w 1997 r., a ich udziały w wytworzeniu pro-
dukcji końcowej i produkcji towarowej rolnictwa zwiększyły się w tych
latach odpowiednio z 78,3% i 76,2% do 96,1% i 95,2%. Zaobserwowano tak-
że wzrost udziału zatrudnienia w prywatnych gospodarstwach rolniczych
z 88,2% w 1989 r. do 97,9% w 1997 r. i 99,3% w 2005 roku w odniesieniu
do zatrudnienia w rolnictwie. Natomiast w rolniczych spółdzielniach pro-
dukcyjnych w latach 1989-2005 stan zatrudnienia zmniejszył się ze 190,0 tys.
do 15,3 tys. pracowników26.
Znacznie poważniejszemu ograniczeniu w okresie przemian społeczno-

-gospodarczych w Polsce uległ udział spółdzielni w handlu detalicznym (z ok.
30% do niewiele ponad 5%) i w handlu hurtowym (z 4% w 1992 r. do 1%
w 1996 r.)27. Analiza liczby prywatnych jednostek gospodarczych w handlu
w latach transformacji systemowej pozwala stwierdzić jej wzrost, co jest
wynikiem aktywności rozwojowej w sektorze prywatnym. Liczba spółdzielni
handlowych, jak i sieć sklepów spółdzielczych w tych latach uległy zmniej-
szeniu. W roku 1990 spółdzielnie stanowiły 27% wszystkich przedsiębiorstw
handlowych, w 1996 r. – 2,3%, a w roku 2003 – jedynie 1,6%. W latach
1989-2003 udział sklepów spółdzielczych we wszystkich punktach sprzedaży
detalicznej w Polsce zmniejszył się z 62,8% do ok. 3,6%28. Kolejne publi-

25 Por. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998, GUS, Warszawa 1999, s. 214-215; Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2001, GUS, Warszawa 2002.

26 Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS 1990-1998 i Roczników
Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1999-2006 oraz Roczników Statystycznych Rolnictwa
1998, 2001, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa.

27 Kadra kierownicza spółdzielni, s. 15.
28 Obliczenia własne na podstawie: Rynek Wewnętrzny w 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,

2003 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.
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kacje GUS dotyczące rynku wewnętrznego nie zawierają już informacji
o udziale w nim spółdzielni handlowych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podsumowując rozważania o udziale spółdzielni w gospodarce Polski koń-
ca XX stulecia oraz początku XXI w. i o ich znaczeniu w społeczeństwie,
do najważniejszych tendencji występujących w tym okresie należy zaliczyć:
– zmniejszenie liczby członków spółdzielni;
– zmniejszenie zatrudnienia w spółdzielniach oraz niekorzystną dla spół-

dzielni relację pomiędzy ich udziałem w zatrudnieniu w gospodarce a udzia-
łem w tworzeniu PKB;
– obniżenie udziału spółdzielni w tworzeniu PKB z ok. 9,5% do ok. 1,2%;
– zmniejszający się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na po-

czątku XXI stulecia udział spółdzielni w tworzeniu produkcji globalnej
w kraju do ok. 1,9%;
– zmniejszający się szybko udział nakładów inwestycyjnych w spółdziel-

niach w odniesieniu do wszystkich nakładów inwestycyjnych ponoszonych
w gospodarce, a w szczególności w jej sektorze prywatnym;
– powolny spadek nadal dość wysokiego w odniesieniu do uzyskiwanych

wyników udziału spółdzielni w wartości brutto środków trwałych całej
gospodarki narodowej, a zwłaszcza jej sektora prywatnego;
– powiększającą się w latach dziewięćdziesiątych XX w. na niekorzyść

spółdzielni różnicę pomiędzy wartością wskaźnika rentowności obrotu netto
osiąganego przez spółdzielnie a wartością tego wskaźnika osiąganego przez
wszystkie podmioty funkcjonujące w gospodarce, szczególnie w jej sektorze
prywatnym;
– spadek liczby spółdzielni prowadzących działalność produkcyjną w prze-

myśle i zmniejszający się ich udział w produkcji sprzedanej tego działu oraz
w zatrudnieniu w przemyśle;
– zmniejszenie udziału spółdzielni budowlanych w produkcji sprzedanej

budownictwa i w produkcji budowlano-montażowej oraz w zatrudnieniu w
budownictwie;
– malejący udział spółdzielni transportowych w przychodach ze sprzedaży

i usług transportowych oraz w gospodarce magazynowej;
– zmniejszenie udziału tej formy gospodarowania w produkcji globalnej,

końcowej i towarowej w rolnictwie (brak danych po 1997 r.) oraz zdecydo-
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wany spadek udziału spółdzielni produkcji rolniczej w zatrudnieniu w rol-
nictwie;
– znaczące zmniejszenie udziału spółdzielni w handlu detalicznym i hur-

towym (dotyczyło to także spadku liczby spółdzielni handlowych oraz nale-
żących do nich punktów sprzedaży detalicznej).
Wymienione tendencje wskazują na postępujący spadek znaczenia tej for-

my prowadzenia działalności gospodarczej, pomimo zaangażowania w pod-
miotach ją reprezentujących środków trwałych o relatywnie wysokiej war-
tości, oraz na zbyt wysokie nadal zatrudnienie w odniesieniu do ich udziału
w tworzeniu PKB. Charakterystyczną cechą tych przemian okazał się także
wzrost znaczenia udziału we wszystkich analizowanych kategoriach ekono-
micznych sektora prywatnego, do którego w okresie transformacji systemowej
zaliczane były także spółdzielnie. Może to świadczyć o wykazywanej w tym
okresie zdecydowanie wyższej zdolności pozostałych podmiotów tworzących
sektor prywatny do podejmowania skutecznej rywalizacji rynkowej i sprosta-
nia wzrastającym wymogom walki konkurencyjnej.
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Spółdzielczość 1994, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS 1996.
Spółdzielcze formy gospodarowania, red. J. Stolińska-Janic. Warszawa, Warszawska
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CO-OPERATIVES PARTICIPATION IN POLISH ECONOMY

S u m m a r y

This article includes origin and history of co-operatives enterprises in Poland. From many
important, current problems connected with the process of economic transition concerned
enterprises the co-operatives wchich are specific organizational-prioprietary form of conducting
economic activity.

The main chapter includes the presentation of the results of the research co-operatives
sector in Poland concerned economic situation of those entities during economic transition. Off
all the important and dire problems connected with the process of economic transition in Po-
land the co-operatives are bothered by, the research concentrated only on analysis of statistical
data prepared by Central Statistical Office of Poland. As a result of analysis of Information
and Statistical Papers is conclusion that the polish co-operatives defeat business struggle with
other companies especially from the private sector and their competitiveness and the market
share are decreased.

Dr Piotr Grzegorzewski
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OPCJE EGZOTYCZNE
– WYBRANE PRZYKŁADY OPCJI DRUGIEJ GENERACJI

Kiedy zaczęły się upowszechniać opcje egzotyczne,
byliśmy pełni sceptycyzmu co do przydatności tych no-
wych, złożonych narzędzi – mogły być po prostu wynikiem
„nadmiaru mocy produkcyjnych wśród specjalistów od
liczb”. Jednak ich bliższe zbadanie wykazało, że opcje
egzotyczne mogą stanowić precyzyjne i efektywne koszto-
wo narzędzia zabezpieczające, pozwalające zaspokajać
niepowtarzalne potrzeby zarządzania ryzykiem.

Steven H. Bloom*

WSTĘP

Opcje są szczególnym instrumentem pochodnym, oferującym, w swej kla-
sycznej postaci, prawo do kupna bądź sprzedaży określonej ilości instrumentu
bazowego w uzgodnionym czasie i po ustalonej z góry cenie. Od momentu
jednak, kiedy wystandaryzowane giełdowe kontrakty opcyjne nie były w sta-
nie sprostać indywidualnym wymaganiom inwestorów i zaczęły pojawiać się
nowe derywaty, dostosowane do tych specyficznych potrzeb, nieodzowny stał

Mgr KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA – asystent Katedry Zastosowań Matematyki
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL; adres do
korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 4453528.

* Steven H. Bloom – jeden z założycieli Susquehanna Investment Group. Był rów-
nież kreatorem rynku na Chicagowskiej Giełdzie Opcji oraz na Giełdzie Filadelfijskiej
(Ch. W. S m i t h s o n, C. W. S m i t h, Jr., D. S. W i l f o r d, Zarządzanie ryzykiem
finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, przeł.
G. Łuczkiewicz, J. Katolik, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 482-485).
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się podział opcji na standardowe, określane w świecie finansów mianem wa-
niliowych (plain vanilla, vanilla) oraz na opcje egzotyczne (exotic), nazywane
również opcjami drugiej generacji. Choć na polskim rynku finansowym opcje
egzotyczne są produktem stosunkowo młodym, ze względu na ich rosnące zna-
czenie warto przyjrzeć się im bliżej.
Artykuł ma charakter wprowadzenia w tematykę opcji egzotycznych. Jego

celem jest dokonanie syntetycznej prezentacji tych szczególnych instrumentów
pochodnych, począwszy od próby zdefiniowania pojęcia opcja egzotyczna
oraz systematyzacji niezwykle bogatej rodziny tych instrumentów, po finan-
sową charakterystykę wybranych reprezentantów poszczególnych klas opcji
egzotycznych. Z uwagi na ograniczoność miejsca oraz ogromną rozmaitość
opcji egzotycznych pominięte zostały kwestie związane z ich wyceną.

1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA OPCJI EGZOTYCZNYCH

Autorstwo terminu opcja egzotyczna przypisywane jest Markowi Rubinstei-
nowi. W 1990 r. w monografii Exotic Options użył on określenia „egzotycz-
na”, mimo że opcje tego typu wykorzystywane były znacznie wcześniej1. Już
w latach 60. pojawiły się pierwsze opcje barierowe, które wówczas określano
mianem boutique options lub designers options (odpowiednio opcje butikowe
i konstruktorskie/inżynierskie)2.
Odpowiedź na pytanie, czy daną opcję należy zaliczyć do grupy opcji

standardowych (inaczej waniliowych lub opcji pierwszej generacji3) czy
egzotycznych (opcji drugiej generacji), nie jest łatwa. Trudność ta wynika
przede wszystkim z tego faktu, że w literaturze przedmiotu można spotkać
wiele różnych definicji opcji egzotycznych, które, choć często prawdziwe, są
jednak mało precyzyjne4. Drugim powodem, dla którego zdefiniowanie poję-

1 M. O n g, Exotic Options: The Market and Their Taxonomy, w: The Handbook of Exotic
Options. Instruments, Analysis, Applications, red. I. Nelken, McGraw-Hill, New York 1996,
s. 4.

2 Tamże.
3 Propozycję podziału opcji na opcje pierwszej i drugiej generacji znaleźć można w:

P. G. Z h a n g, Exotic Options: a Guide to Second Generation Options, World Scientific
Publishing, Singapore 1998, s. 4.

4 Przykłady takich definicji znaleźć można w: M. K u ź m i e r k i e w i c z, Ewolucja
rynku opcji ku pozagiełdowym opcjom egzotycznym i ich klasyfikacja, „Bank i Kredyt”, 1999,
nr 3, s. 18.
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cia opcja egzotyczna stwarza trudności, jest nieco płynna granica między
opcjami standardowymi a opcjami egzotycznymi. Może się bowiem zdarzyć,
iż dana opcja, choć o klasycznej konstrukcji, opiewa na „egzotyczny” indeks
podstawowy, który z uwagi na cechujący go „egzotyczny” proces cen unie-
możliwia wycenę według tradycyjnych modeli. Co więcej, znaczna część
opcji egzotycznych ze względu na ich popularność stała się standardem na
rozwiniętych rynkach opcji, w tym w szczególności na rynkach międzyban-
kowych5.
Mając powyższe na uwadze, wydaje się, iż najwłaściwsza definicja opcji

egzotycznych brzmi następująco: „Opcja egzotyczna to kontrakt opcyjny,
gwarantujący strukturę dochodu odmienną niż standardowe europejskie
oraz amerykańskie opcje kupna i sprzedaży”6. Oznacza to, iż opcja egzotycz-
na stanowi umowę zawieraną pomiędzy wystawcą a nabywcą opcji uprawnia-
jącą jej posiadacza do kupna bądź sprzedaży instrumentu bazowego okreś-
lonego w warunkach umowy. Oprócz rodzaju aktywu bazowego strony dowol-
nie ustalają również inne parametry kontraktu, m.in. cenę wykonania, termin
wygaśnięcia, sposób rozliczenia. W sytuacji, gdy warunki kontraktu odbiegają
od warunków typowych dla standardowych opcji europejskich i amerykań-
skich7, daną opcję określamy jako egzotyczną8.
Różnorodność opcji egzotycznych, wynikająca ze swobody w zakresie

kształtowania poszczególnych warunków kontraktu opcyjnego, powoduje,
iż można je sklasyfikować na wiele sposobów. Uznaje się, iż jedną z naj-
lepszych systematyk opcji egzotycznych jest systematyka zaproponowana
przez M. Onga, która odwołuje się do takich charakterystyk, jak: struktura
funkcji wypłaty, ciągłość funkcji dochodu z opcji, nieliniowość funkcji
dochodu z opcji (lub siła dźwigni), stopień uwarunkowania wartości opcji
ceną aktywu bazowego w okresie życia opcji, liczba instrumentów bazowych
i współzależność między nimi, czas wyboru parametrów kontraktu i terminu
realizacji oraz rodzaj instrumentu bazowego9.

5 K. J a j u g a, W. G u d a s z e w s k i, W. M r ó z, Opcje egzotyczne – wprowadzenie,
„Rynek Terminowy”, 2004, nr 1, s. 6.

6 K u ź m i e r k i e w i c z, Ewolucja rynku opcji, s. 18.
7 Opcja europejska może być zrealizowana wyłącznie w dniu wygaśnięcia kontraktu, co

oznacza, iż w jej przypadku termin realizacji jest zbieżny z terminem wygaśnięcia.
W odróżnieniu od niej opcja amerykańska może zostać wykonana w dowolnym dniu ważności
opcji.

8 K u ź m i e r k i e w i c z, Ewolucja rynku opcji, s. 19.
9 O n g, dz. cyt., s. 10-11.
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Stosując wymienione kryteria, wyróżnia się sześć głównych grup opcji
egzotycznych, do których należą:
– opcje pojedyncze, czyli opcje o nieciągłej funkcji dochodu (singular

payoff options);
– opcje elastyczne, czyli opcje dające inwestorowi możliwość wyboru

momentu realizacji lub uściślenia parametrów opcji (time-dependent options);
– opcje złożone, czyli opcje, dla których instrumentem bazowym jest inny

kontrakt opcyjny (compound options);
– opcje nieliniowe, czyli opcje o nieliniowej zależności ceny od ceny

instrumentu bazowego (nonlinear payoff options);
– opcje korelacyjne, czyli opcje, które mają więcej niż jeden instrument

bazowy (multivariative options, correlation options);
– opcje uwarunkowane, czyli opcje, których wartość zależy od tego,

co działo się z ceną aktywu bazowego w całym okresie życia opcji (path-
dependent options)10.

2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

W dalszej części artykułu omówione zostaną najważniejsze instrumenty
zaliczane do rodziny opcji egzotycznych. Za cel postawiono sobie przybli-
żenie każdej z sześciu wyróżnionych grup tych instrumentów. Oczywiście,
szeroki zakres tematyki pozwala na zaprezentowanie jedynie pewnych przy-
kładów opcji egzotycznych. Dokonując wyboru reprezentantów poszczegól-
nych klas, odwołano się przede wszystkim do kryterium popularności stoso-
wanych rozwiązań11.

10 Do powyższej klasyfikacji odwołują się m.in.: I. P r u c h n i c k a - G r a b i a s,
Egzotyczne opcje finansowe, Systematyka, strategie, wycena, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 43-
-44; K u ź m i e r k i e w i c z, Ewolucja rynku opcji, s. 20; A. N a p i ó r k o w s k i,
Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski,
Warszawa 2002, s. 15.

11 Zestawienie najpopularniejszych opcji egzotycznych znaleźć można w P r u c h -
n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 48; M. K r a w i e c, Zastosowania instrumentów
pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 119.
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2.1. OPCJE POJEDYNCZE

Cechą wyróżniającą opcje pojedyncze jest nieciągłość lub nagłe skoki
w funkcji dochodu12. Do jednych z najbardziej popularnych rozwiązań wpi-
sujących się do klasy opcji pojedynczych należą opcje binarne oraz opcje
o uwarunkowanej premii.
O p c j e b i n a r n e
Opcje binarne (binary options, digital options, bet options, all-or-nothing

options) cechuje bardzo prosta konstrukcja, stąd ich duża popularność na
rynku pozagiełdowym. Tym, co wyróżnia opcje binarne, jest ich nietypowa
struktura wypłat. Podczas gdy dochód posiadacza opcji standardowej (z chwi-
lą osiągnięcia przez walor bazowy ceny wykonania) zmienia się proporcjonal-
nie do zmiany ceny instrumentu bazowego, dochód z nabycia opcji binarnej
równy jest ustalonej z góry stałej kwocie, niezależnej od wielkości odchylenia
ceny aktywu pierwotnego od ceny realizacji13.
Zależnie od tego, w jaki sposób następuje rozliczenie kontraktu, możemy

wyróżnić dwa rodzaje opcji binarnych, mianowicie: „gotówka albo nic” (bi-
nary cash-or-nothing option) oraz „instrument bazowy albo nic” (binary
asset-or-nothing option). W przypadku opcji „gotówka albo nic” zobowiąza-
nie wystawcy ma charakter pieniężny, co oznacza, że jeśli w terminie wyko-
nania opcja jest w cenie/in-the-money14, to jej posiadacz otrzymuje stałą,
ustaloną wcześniej kwotę pieniężną. Jeśli natomiast mamy do czynienia
z opcją „instrument bazowy albo nic”, rozliczenia dokonuje się poprzez prze-
kazanie nabywcy instrumentu bazowego, na który została wystawiona opcja15.
Opcje binarne mogą mieć zarówno charakter europejski, jak i amerykański.

Ta druga konstrukcja, nazywana amerykańską opcją binarną bądź uwarunko-
waną opcją binarną (American, one-touch, path-dependent binary option),
koncentruje się na całym okresie ważności opcji, a zatem uwzględnia kształ-
towanie się relacji ceny wykonania i ceny instrumentu bazowego w ciągu

12 O n g, dz. cyt., s. 22.
13 S m i t h s o n, S m i t h, Jr., W i l f o r d, dz. cyt., s. 465.
14 Mówimy, iż opcja jest w cenie/in-the-money, gdy bieżąca cena instrumentu bazowego

jest wyższa od ceny realizacji – w przypadku opcji kupna, bądź gdy bieżąca cena instrumentu
bazowego jest niższa od ceny realizacji – w przypadku opcji sprzedaży.

15 O n g, dz. cyt., s. 24-25; K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka opcji
egzotycznych, „Bank i Kredyt”, 1999, nr 4, s. 20; P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt.,
s. 173.
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całego życia opcji, a nie tylko w dniu jej wygaśnięcia, jak czyni to opcja
europejska16.
O p c j e o u w a r u n k o w a n e j p r e m i i
Cechą odróżniającą opcje o uwarunkowanej premii (contingent premium

options, cash-on-delivery options, pay later options, zero-premium options,
when-in-the-money options) od opcji waniliowych jest ich zerowy koszt po-
czątkowy, co oznacza, iż w momencie dokonania transakcji nabywca nie płaci
wystawiającemu premii17. W sytuacji, gdy w terminie wygaśnięcia opcja jest
po cenie/at-the-money18 lub in-the-money, inwestor zobowiązany jest do jej
wykonania i uiszczenia premii. Natomiast jeśli opcja wygasa, będąc out-of-
-the-money19, jej posiadacz nie płaci premii w ogóle. Ze względu na tę do-
godność cena opcji o uwarunkowanej premii jest wyższa od ceny opcji stan-
dardowej o analogicznych parametrach. Wynika stąd, że aby posiadacz opcji
osiągnął zysk, cena instrumentu bazowego musi zmienić się w takim stopniu,
żeby wartość wewnętrzna opcji przewyższyła wartość premii. Innymi słowy,
konieczne jest, by opcja w terminie realizacji była deep-in-the-money
(głęboko w cenie)20.
Oprócz opisanej opcji o uwarunkowanej premii w obrocie można spotkać

pewne jej modyfikacje, mianowicie:
– opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii (reverse contingent premium

options),
– opcje o częściowo uwarunkowanej (odwrotnie częściowo uwarunkowa-

nej) premii (partial [reverse] contingent premium options),
– opcje z gwarancją zwrotu pieniędzy (money back options)21.
W pierwszym przypadku nabywca opcji jest zobowiązany do zapłaty pre-

mii tylko wówczas, gdy w terminie realizacji opcja jest out-of-the-money.
Jeśli opcja wygasa in-the-money lub at-the-money, posiadacz instrumentu nie
ponosi kosztu jej zakupu.

16 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 21.
17 W. G u d a s z e w s k i, A. Ł u k o j ć, W. M r ó z,Wycena jednoczynnikowych opcji

egzotycznych, „Rynek Terminowy”, 2004, nr 1, s. 22.
18 Opcja jest po cenie/at-the-money, gdy cena wykonania jest równa cenie instrumentu

bazowego.
19 Mówimy, iż opcja jest poza ceną/out-of-the-money, gdy bieżąca cena instrumentu

bazowego jest niższa od ceny realizacji – w przypadku opcji kupna, bądź gdy bieżąca cena
instrumentu bazowego jest wyższa od ceny realizacji – w przypadku opcji sprzedaży.

20 N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 25-26.
21 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 20; N a p i ó r k o w s k i,

dz. cyt., s. 28-30.
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W przypadku opcji o częściowo uwarunkowanej premii w momencie za-
wierania transakcji nabywca płaci jedynie część premii. W sytuacji, gdy opcja
wygaśnie in- lub at-the-money, posiadacz zobowiązany jest do dokonania jej
dopłaty, natomiast gdy opcja wygasa out-of-the-money, uiszczona w momen-
cie zakupu część premii zostaje mu zwrócona. W sytuacji, gdy mamy do czy-
nienia z opcją o częściowo odwrotnie uwarunkowanej premii, właściciel
instrumentu dopłaca część premii, o ile opcja wygasa out-of-the-money. Jeśli
opcja w terminie realizacji jest in- lub at-the-money, kwota zapłacona na
początku jest nabywcy zwracana.
Opcja z gwarancją zwrotu pieniędzy stanowi instrument pośredni pomiędzy

opcją klasyczną a opcją o uwarunkowanej premii. W jej przypadku, podobnie
jak przy opcjach standardowych, nabywca uiszcza premię w momencie zawie-
rania transakcji. Tym, co odróżnia opcję z gwarancją zwrotu pieniędzy od
opcji standardowej, jest natomiast fakt, iż jeśli opcja wygasa in-the-money,
nabywca dostaje premię z powrotem22. Możliwa jest również taka modyfika-
cja opcji o uwarunkowanej premii, która gwarantuje zwrot zapłaconej premii
w przypadku, gdy opcja nie jest realizowana23.

2.2. OPCJE ELASTYCZNE

Drugą grupę opcji egzotycznych stanowią opcje elastyczne, określane
również jako opcje uwarunkowane czasem (time-dependent options). O spe-
cyfice tych instrumentów stanowi to, iż nabywcy przysługuje prawo wyboru
pewnych cech opcji w przyszłości, a zatem już po zawarciu transakcji. Do
najbardziej charakterystycznych opcji tej klasy należą opcje bermudzkie,
opcje wyboru oraz opcje o opóźnionym starcie.
O p c j e b e r m u d z k i e
Opcje bermudzkie (Bermuda options), nazywane także opcjami quasi-ame-

rykańskimi, środkowoatlantyckimi bądź opcjami ograniczonego wykonania,
stanowią hybrydę opcji stylu europejskiego i amerykańskiego24. O ile opcja
europejska może być wykonana jedynie w dniu wygaśnięcia, a opcja amery-
kańska w dowolnym dniu w okresie życia opcji, o tyle opcja bermudzka
może zostać zrealizowana w pewnych ustalonych dniach do terminu wygaś-

22 P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 190; O n g, dz. cyt., s. 24.
23 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 20, N a p i ó r k o w s k i,

dz. cyt., s. 30.
24 Z h a n g, dz. cyt., s. 641; O n g, dz. cyt., s. 27.
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nięcia włącznie. W zależności od tego, ile jest możliwych terminów wyko-
nania, opcja bermudzka może bardziej przypominać opcję europejską bądź
amerykańską. Z uwagi na pośredni charakter opcji bermudzkich ich premie
kształtują się w przedziale wyznaczonym przez ceny opcji europejskich
i amerykańskich o analogicznych warunkach25.
O p c j e w y b o r u
Opcje wyboru (chooser options, preference options, as-you-like-it options,

pay-now-choose-later options) są interesującym instrumentem ze względu na
fakt, iż ich posiadacz w pewnym momencie w przyszłości ma możliwość wy-
boru, czy dana opcja jest opcją kupna czy sprzedaży, przy czym termin
wyboru oraz cena wykonania i termin wygaśnięcia są z góry ustalone26.
Rozwiązania tego typu są adresowane przede wszystkim do tych inwestorów,
którzy w przyszłości oczekują ruchu ceny instrumentu bazowego, jednakże
nie wiedzą, w którym kierunku owa zmiana nastąpi27.
Cena opcji wyboru jest ściśle związana z długością okresu, w jakim

inwestor jest zobowiązany do zdecydowania o typie opcji. Mianowicie w mia-
rę wydłużania się tego przedziału czasu cena opcji rośnie, bowiem inwestor
może lepiej wskazać, które z alternatywnych rozwiązań przyniesie mu więk-
szy dochód28.
Opcja wyboru występuje w obrocie w dwóch formach, jako opcja prosta

i jako opcja złożona. Prosta opcja wyboru (simple chooser option, standard
chooser option) uprawnia nabywcę do dokonania wyboru pomiędzy opcją call
a opcją put w pewnym okresie w przyszłości, przy czym obydwie opcje ce-
chuje ten sam termin wygaśnięcia i ta sama cena wykonania. W przypadku
złożonych opcji wyboru (complex chooser option) powyższe parametry dla
opcji kupna i sprzedaży są różne29.
O p c j e o o p ó ź n i o n y m s t a r c i e
Inne opcje elastyczne – opcje o opóźnionym starcie (delayed options,

forward start options) – odznaczają się tym, iż parametry kontraktu są
określane w dwóch terminach. W pierwszym, tzn. w chwili zawarcia umowy,

25 Tamże.
26 S. D. A p a r i c i o, L. C l e w l o w, American featured options, w: Exotic Options.

The State of the Art, red. L. Clewlow, Ch. Strickland, International Thomson Business Press,
London, Boston 1997, s. 50.

27 N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 37.
28 Tamże.
29 A p a r i c i o, L. C l e w l o w, dz. cyt., s. 53; O n g, dz. cyt., s. 27-28; K u ź -

m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 23.



89OPCJE EGZOTYCZNE – PRZYKŁADY OPCJI DRUGIEJ GENERACJI

ma miejsce zapłata premii oraz zostają ustalone wszystkie parametry opcji,
z wyjątkiem ceny wykonania. Ta ostatnia zostaje określona w terminie póź-
niejszym, przy czym przyjmuje się za nią aktualną rynkową cenę instrumentu
bazowego, tak że opcja „startuje” jako at-the-money30. Jak zauważa G. Ga-
stineau, można zatem przyjąć, iż „opcja o opóźnionym starcie jest opcją
egzotyczną do momentu ustalenia kursu rozliczenia, w którym staje się opcją
standardową”31.

2.3. OPCJE ZŁOŻONE

Elementem wyróżniającym opcje złożone (compound options lub nested
options) jest rodzaj aktywu bazowego, na jaki opiewają. Mianowicie opcje
złożone to takie, których instrumentem pierwotnym jest inna opcja, zwana
opcją córką (daughter option). Opcja opierająca się na innej opcji nazywana
jest opcją matką i uprawnia jej posiadacza do kupna bądź sprzedaży określo-
nej opcji w uzgodnionym czasie i po ustalonej z góry cenie32. Opcje złożo-
ne są wykorzystywane zazwyczaj w celu zabezpieczenia inwestycji zależnych
od wydarzeń, których wystąpienie jest niepewne33. Stanowią rodzaj składki
ubezpieczeniowej płaconej przez inwestora.
Ze względu na fakt, iż zarówno opcja matka, jak i opcja córka mogą być

opcjami kupna lub sprzedaży, wyróżnia się cztery rodzaje opcji złożonych:
– call on call – opcja kupna wystawiona na opcję kupna (daje prawo do

nabycia opcji kupna w określonym terminie i po ustalonej cenie);
– call on put – opcja kupna wystawiona na opcję sprzedaży (daje prawo

do nabycia opcji sprzedaży w określonym terminie i po ustalonej cenie);
– put on call – opcja sprzedaży wystawiona na opcję kupna (daje prawo

do sprzedaży opcji kupna w określonym terminie i po ustalonej cenie);
– put on put – opcja sprzedaży wystawiona na opcję sprzedaży (daje prawo

do sprzedaży opcji sprzedaży w określonym terminie i po ustalonej cenie)34.
Uwzględniając dodatkowo, iż zarówno opcja matka, jak i opcja córka

mogą być stylu europejskiego, jak i amerykańskiego, powyższa klasyfikacja
zdecydowanie się rozszerza, obejmując 16 możliwych opcji złożonych.

30 Z h a n g, dz. cyt., s. 187.
31 Cyt. za: N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 38.
32 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 25.
33 Tamże.
34 J a j u g a, G u d a s z e w s k i, M r ó z, dz. cyt., s. 7.
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2.4. OPCJE NIELINIOWE

Następną grupę opcji – opcje nieliniowe (nonlinear payoff options) –
charakteryzuje nieliniowa funkcja wartości końcowej. O ile w przypadku
opcji standardowych zależność dochodu od ceny instrumentu bazowego ma
charakter liniowy, o tyle w niniejszym zależność ta jest nieliniowa i może
być opisana między innymi za pomocą funkcji potęgowej czy wykładniczej.
W praktyce najczęściej wykorzystywane są opcje potęgowe (power op-

tions), a spośród nich opcje kwadratowe (squared options) o wykładniku
równym 2. Rzadko natomiast stosowane są opcje o wyższym wykładniku,
czego głównym powodem jest wysoki koszt premii takich opcji, znacznie
wyższy niż w przypadku opcji standardowych35. Zauważmy, iż w sytuacji,
gdy wykładnik przyjmuje wartość 1, mamy do czynienia ze standardową
opcją europejską.
Opcje potęgowe mogą występować w dwóch formach – jako opcje niesy-

metryczne (asymmetric power options) lub jako opcje symetryczne (symmetric
power options)36.
W pierwszym przypadku dochód z europejskiej opcji potęgowej jest obli-

czany poprzez odniesienie niezerowej potęgi ceny instrumentu bazowego
w momencie wygasania do ceny realizacji, zaś w drugim dochód jest okreś-
lany jako niezerowa potęga wyniku otrzymanego z porównania ceny instru-
mentu bazowego w momencie wygasania z ceną realizacji. Wynika stąd, że
o ile wykładnik jest większy od jedności, potencjalny dochód z opcji
potęgowej jest znacznie wyższy od dochodu z analogicznej opcji standar-
dowej. Z tego powodu też cała klasa opcji nieliniowych jest nazywana
również klasą opcji z dodatkową dźwignią (leveraged options)37.

2.5. OPCJE KORELACYJNE

Opcje korelacyjne (correlation options), zwane także opcjami wielo-
czynnikowymi (multifactor/multiassets options), to opcje, których wartość
zależy od więcej niż jednego instrumentu bazowego, np. akcji różnych firm,
kursów walut, wartości indeksów. Opcje tego typu mogą być oparte zarówno
na instrumentach należących do tej samej, jak i do różnych klas (np. kurs

35 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 28.
36 Tamże; P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 209.
37 K u ź m i e r k i e w i c z, Ogólna charakterystyka, s. 28.
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walutowy i stopa procentowa). W tym drugim przypadku określane są jako
opcje krzyżujące aktywa (cross-asset option)38.
Konsekwencją faktu, że opcje korelacyjne bazują na więcej niż jednym

instrumencie pierwotnym, jest ich dość skomplikowana wycena, uwzględnia-
jąca większą liczbę zmiennych niż w przypadku opcji wystawionych na jeden
instrument bazowy. Kluczową rolę odgrywają w tym zakresie dwie kategorie:
zmienność cen instrumentów bazowych oraz współczynnik korelacji, stano-
wiący miarę współzależności między aktywami bazowymi.
Opcje korelacyjne można podzielić na dwie grupy, na opcje o pierwszym

stopniu korelacji (first-order correlation options) i opcje o drugim stopniu
korelacji (second-order correlation options).
Opcje o pierwszym stopniu korelacji opiewają na więcej niż jeden instru-

ment bazowy, a ich cena jest ściśle zależna od współczynnika korelacji
aktywów bazowych. W odróżnieniu od nich opcje o drugim stopniu korelacji
w istocie mają jeden instrument bazowy, jednakże w rozliczeniu wykorzy-
stywane są dwie waluty, co rodzi konieczność dodatkowego uwzględnienia
kursu walutowego39.
O p c j e o p i e r w s z y m s t o p n i u k o r e l a c j i
Z uwagi na dużą różnorodność opcji o pierwszym stopniu korelacji odwo-

łano się jedynie do ich dwóch przykładów, mianowicie do opcji koszykowych
i opcji na rozpiętość.
Opcje koszykowe (basket options) to opcje, w których instrumentem pod-

stawowym jest koszyk dwóch lub więcej aktywów bazowych, stąd w momen-
cie wykonania cena realizacji jest odnoszona do wartości koszyka. W skład
koszyka wchodzić mogą różne instrumenty, np. akcje, waluty, indeksy.
Alternatywą nabycia opcji koszykowej może być zakup n opcji standardo-
wych na poszczególne instrumenty, jednakże taki portfel opcji standardowych,
po pierwsze, nadmiernie redukuje ryzyko, po drugie – stanowi droższe roz-
wiązanie niż opcja koszykowa40.
Interesującą modyfikacją opcji koszykowej jest powstała pod koniec lat 90.

opcja lite. Ten typ opcji zakłada, że w ustalonym momencie w przyszłości,

38 P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 115.
39 O n g, dz. cyt., s. 31; K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje korelacyjne, „Bank i Kredyt”,

1999, nr 5, s. 26.
40 A. W e r o n, R. W e r o n, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych.

Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998,
s. 259.
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przed terminem wygaśnięcia, wyliczane są stopy zwrotów z instrumentów
tworzących koszyk, a następnie eliminowane są aktywa o najwyższych i naj-
niższych wynikach. W ten sposób funkcja wypłaty w terminie wygaśnięcia
zależy jedynie od tych instrumentów, które pozostały w koszyku41.
Spośród opcji o pierwszym stopniu korelacji do najbardziej rozpowszech-

nionych na rynku należą opcje na rozpiętość (spread options). Ponieważ in-
strumentem bazowym jest tu rozpiętość cen dwóch aktywów bazowych, do-
chód z opcji zależy od kierunku zmiany różnicy cen tych aktywów. Opcje na
rozpiętość są rozliczane w gotówce, a aktywami, na które opiewają, są naj-
częściej stopy procentowe, indeksy dwóch giełd oraz towary42.
O p c j e o d r u g i m s t o p n i u k o r e l a c j i
Prezentacja opcji o drugim stopniu korelacji zostanie dokonana na

podstawie:
– opcji o niezabezpieczonym (lub zmiennym) kursie walutowym (flexible-

rate options – w skrócie flexo options), zwanych również opcjami na za-
graniczne właścicielskie papiery wartościowe (foreign equity options);
– opcji walutowych związanych z rynkiem papierów wartościowych (equi-

ty-linked foreign exchange options), popularnie określanych opcjami beach
(od best equity-adjusted currency hedge);
– opcji o dostosowanej ilości (quantity-adjusted options – w skrócie

quanto options), nazywanych również opcjami ilościowymi bądź opcjami
o gwarantowanym kursie walutowym (guaranteed exchange rate options).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów zainteresowanych zagra-

nicznymi rynkami kapitałowymi, flexo options oferują prawo kupna bądź
sprzedaży zagranicznych udziałowych papierów wartościowych w określonym
terminie i po określonej cenie wyrażonej w walucie obcej. Najprostszym
przykładem opcji flexo jest standardowa opcja kupna/sprzedaży wystawiona
na akcje zagranicznego przedsiębiorstwa43. Dochód z opcji flexo określany
jest w walucie obcej, co wiąże się z koniecznością jego wymiany na walutę
krajową po kursie obowiązującym w chwili wykonania. To z kolei oznacza,
iż inwestor angażujący się w opcję flexo ponosi nieograniczone ryzyko kur-
sowe. Na taką inwestycję zdecydują się więc ci inwestorzy, którzy oczekują
stabilnego kursu walutowego, a nawet deprecjacji waluty krajowej44.

41 P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 139.
42 K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje korelacyjne, s. 29.
43 Tamże, s. 32.
44 Tamże; P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 143.
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Opcja beach, czyli opcja walutowa związana z rynkiem papierów wartoś-
ciowych, w odróżnieniu od opcji flexo, daje jej posiadaczowi prawo kup-
na/sprzedaży w określonym terminie zagranicznych udziałowych papierów
wartościowych po bieżącej cenie rynkowej, ale przy z góry ustalonym kursie
walutowym45. W ten sposób inwestor zabezpiecza się przed ryzykiem kurso-
wym, niemniej jednak ponosi nieograniczone ryzyko zmiany ceny papierów
wartościowych.
Trzecim z wybranych typów opcji o drugim stopniu korelacji jest opcja

quanto, która pozwala na zabezpieczenie się zarówno przed ryzykiem walu-
towym, jak i na ograniczenie ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami
cen zagranicznych papierów udziałowych. Opcja quanto angażuje dwie walu-
ty, tzn. wypłata z opcji wyrażana jest w jednej walucie, natomiast jej
realizacja odbywa się w innej walucie46. Kurs wymiany jest ustalany z góry,
co pociąga za sobą dwa skutki: zabezpiecza inwestora przed poniesieniem
straty w wyniku spadku kursu walutowego, a równocześnie ogranicza możli-
wość osiągnięcia korzyści w przypadku aprecjacji waluty obcej47.

2.6. OPCJE UWARUNKOWANE

Opcje uwarunkowane są najstarszymi i najbardziej rozpowszechnionymi
spośród wszystkich opcji egzotycznych. Opcje uwarunkowane, czyli path
dependent options, to opcje, w których dochód inwestora zależy nie tylko
od ceny instrumentu bazowego osiągniętej w terminie wykonania, ale również
od cen zanotowanych między momentem zawarcia transakcji a momentem
wykonania kontraktu opcyjnego.
Opcje uwarunkowane możemy podzielić na dwie grupy: opcje uwarunko-

wane wartościami ekstremalnymi (w tym również barierowymi) i opcje uwa-
runkowane wartościami średnimi48.

45 P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt., s. 149.
46 J.-C. H u l l, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Jersey 2002,

s. 497.
47 K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje korelacyjne, s. 34.
48 K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje uwarunkowane, „Bank i Kredyt”, 1999, nr 6, s. 17;

N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 44.
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O p c j e u w a r u n k o w a n e
w a r t o ś c i a m i e k s t r e m a l n y m i
W przypadku opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi (extre-

mum-dependent options) istotne jest, czy w czasie życia opcji instrument
bazowy osiągnął pewne określone ceny – „pojedyncze, ekstremalne wartości,
których osiągnięcie diametralnie zmienia dochód z opcji i jej charakte-
rystyki”49. Do grupy opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi
należą w szczególności opcje barierowe, opcje wsteczne oraz opcje na okrzyk.
Szczególnym elementem konstrukcyjnym charakterystycznym dla opcji

barierowych (barrier options) jest tzw. bariera, czyli taki poziom ceny
instrumentu pierwotnego, którego osiągnięcie decyduje o aktywacji bądź
dezaktywacji opcji. Najogólniej opcje barierowe można podzielić na opcje
typu „in”, czyli opcje wejścia (knock-in options) – są to opcje, które w chwili
wystawienia nie są ważne, a aktywują się, gdy cena instrumentu bazowego
osiągnie pewien ustalony poziom, oraz opcje typu out, czyli opcje wyjścia
(knock-out options) – są to opcje, które w momencie wystawienia są ważne,
a dezaktywują się, gdy cena instrumentu bazowego osiągnie pewien ustalony
poziom50.
Osiągnięcie bariery może nastąpić zarówno z „góry” – gdy cena instru-

mentu bazowego spadnie do poziomu bariery, jak i z „dołu” – gdy cena in-
strumentu bazowego wzrośnie do poziomu bariery. Przyjmując więc za kry-
terium podziału wzajemne położenie bariery i ceny instrumentu bazowego,
można wyróżnić opcje barierowe typu up, inaczej opcje z barierą „w górę”
(bariera jest ustawiona powyżej ceny instrumentu bazowego), i opcje ba-
rierowe typu down, inaczej opcje z barierą „w dół” (bariera znajduje się
poniżej ceny instrumentu bazowego)51.
Uwzględnienie tych dwóch kryteriów podziału pozwala wskazać cztery

podstawowe warianty opcji barierowych:
– up-and-in – w momencie wystawienia opcja jest nieważna; staje się

ważna, gdy cena instrumentu podstawowego przekroczy ustaloną wartość;
– down-and-in – w momencie wystawienia opcja jest nieważna; staje się

ważna, gdy cena instrumentu podstawowego spadnie poniżej ustalonej
wartości;

49 K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje uwarunkowane, s. 18.
50 J a j u g a, G u d a s z e w s k i, M r ó z, dz. cyt., s. 8.
51 Tamże.



95OPCJE EGZOTYCZNE – PRZYKŁADY OPCJI DRUGIEJ GENERACJI

– up-and-out – w momencie wystawienia opcja jest ważna; traci ważność,
gdy cena instrumentu podstawowego przekroczy ustaloną wartość;
– down-and-out – w momencie wystawienia opcja jest ważna; traci waż-

ność, gdy cena instrumentu podstawowego spadnie poniżej ustalonej wartości.
Dołączając do tej klasyfikacji jeszcze jeden podział opcji, mianowicie

na opcje kupna i sprzedaży, otrzymamy osiem wariantów opcji barierowych.
Znakiem rozpoznawczym opcji wstecznych (lookback options) jest to, że

oferują swym właścicielom prawo do otrzymania wypłaty, której wysokość
jest uzależniona od minimalnej bądź maksymalnej wartości instrumentu ba-
zowego zanotowanej w czasie ważności opcji52. Ponieważ wartość ekstremal-
na może zastąpić zarówno cenę wykonania, jak i cenę instrumentu bazowego,
wyróżnia się opcje wsteczne o zmiennej cenie realizacji (floating-strike
lookback options) i opcje wsteczne o stałej cenie realizacji (fixed-strike
lookback options)53.
W przypadku opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji ceną wykonania

dla opcji kupna jest minimalna cena instrumentu bazowego z ustalonego
okresu, zaś dla opcji sprzedaży – jego cena maksymalna. W ten sposób opcje
lookback pozwalają ich posiadaczom „kupować tanio i sprzedawać drogo”54.
Charakterystyczne dla opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji jest to,
iż nigdy nie są out-of-the-money. Inwestor nie otrzyma wypłaty tylko wów-
czas, gdy w momencie wygasania opcja będzie at-the-money.
Dla opcji wstecznej o stałej cenie realizacji cena wykonania zostaje

ustalona już w momencie zawierania kontraktu. Gdy opcja jest rozliczana,
cena ta jest porównywana z maksymalną wartością instrumentu bazowego –
w przypadku opcji kupna oraz z minimalną wartością tego instrumentu –
w przypadku opcji sprzedaży. Opcje wsteczne o stałej cenie realizacji mogą
być zarówno in-, jak i out-of-the-money. Aby inwestor otrzymał wypłatę,
wystarczy, by opcja w okresie swego życia osiągnęła wartość wewnętrzną55.
Cechą wyróżniającą opcje „na okrzyk” (shout options) jest to, iż upraw-

niają nabywcę do zmiany ceny wykonania ustalonej w chwili zawarcia kon-
traktu na bieżącą cenę rynkową instrumentu bazowego w dowolnym momen-
cie życia opcji. Inwestor skorzysta z przysługującego mu prawa, jeżeli

52 H u l l, dz. cyt., s. 441.
53 N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 82; K u ź m i e r k i e w i c z, Opcje uwarun-

kowane, s. 26.
54 G u d a s z e w s k i, Ł u k o j ć, M r ó z, dz. cyt., s. 19.
55 N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 83.
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bieżąca cena rynkowa będzie niższa od ceny wykonania – w przypadku opcji
call, lub od niej wyższa – w przypadku opcji put oraz gdy nie będzie prze-
widywał korzystniejszej dla siebie zmiany ceny realizacji w przyszłości.
Należy dodać, iż zwykle w obrocie występują opcje dające prawo do
jednokrotnej zmiany ceny realizacji56.
O p c j e u w a r u n k o w a n e
w a r t o ś c i a m i ś r e d n i m i
Opcje uwarunkowane wartościami średnimi, określane również mianem

opcji azjatyckich (Asian options), mają profil oparty na średniej cenie
instrumentu bazowego podczas całego okresu życia opcji. Ze względu na fakt,
iż w momencie rozliczania opcji zarówno cena wykonania, jak i bieżąca cena
rynkowa instrumentu bazowego mogą zostać zastąpione wartością średnią,
wyróżnia się odpowiednio opcje o średnim kursie opcyjnym lub średniej
cenie wykonania (avarage strike options) i opcje o średniej cenie (avarage-
-rate/price options)57.
Do uśredniania wykorzystywana może być zarówno średnia arytmetyczna,

jak i geometryczna. Ze względu na powyższe kryterium opcje azjatyckie
można podzielić na arytmetyczne opcje azjatyckie (arithmetic Asian options)
oraz geometryczne opcje azjatyckie (geometric Asian options). Dodatkowo
średnia wykorzystywana w konstrukcji opcji azjatyckiej może zostać obliczo-
na na podstawie cen zaobserwowanych w całym okresie życia opcji, ale może
być także wyznaczona na bazie notowań pochodzących tylko z fragmentu jej
życia. Jeśli zachodzi pierwsza sytuacja, mówimy o pełnej opcji azjatyckiej,
w przeciwnym razie o częściowej opcji azjatyckiej58.
Jednym z elementów przemawiających za wykorzystaniem opcji azjatyckiej

jest z pewnością jej niższy koszt w porównaniu z analogiczną opcją stan-
dardową. Niższa premia opcyjna wynika z faktu, że zmienność średniej ceny
jest zawsze mniejsza od zmienności ceny, której serie wykorzystywane są do
obliczania średnich59.

56 Tamże, s. 95-96.
57 Tamże; H u l l, dz. cyt., s. 443; N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 97.
58 N a p i ó r k o w s k i, dz. cyt., s. 98; P r u c h n i c k a - G r a b i a s, dz. cyt.,

s. 94.
59 S m i t h s o n, S m i t h, Jr., W i l f o r d, dz. cyt., s. 458.
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ZAKOŃCZENIE

Rozwój instrumentów pochodnych, w tym należących do nich opcji, znacz-
nie zwiększył skuteczność ochrony przed skutkami niespodziewanych i nie-
korzystnych zdarzeń. Wszechstronność oraz uniwersalność opcji sprawiły, iż
zyskały one szczególną popularność zarówno wśród inwestorów o wysokiej
skłonności do ryzyka, nastawionych spekulacyjnie, jak i pragnących je
wykorzystać w transakcjach zabezpieczających. Jak zauważa F. Taylor, „tra-
dycyjne opcje «waniliowe» są już dojrzałymi produktami”60, dlatego poszu-
kiwanie możliwości zwiększenia zysków doprowadziło do stworzenia nowej
kategorii tych produktów, określanej łącznie mianem opcji egzotycznych.
Obecnie mamy do czynienia z wyjątkowym bogactwem opcji egzotycznych

o mniej lub bardziej nietypowych funkcjach wypłaty i konstrukcjach, które
zapewniają nabywcom dużo większą elastyczność niż standardowe kontrakty,
gwarantując tym samym lepsze dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb.
W niezwykle różnorodnej rodzinie opcji egzotycznych można wyodrębnić
opcje pojedyncze, elastyczne, złożone, nieliniowe, korelacyjne czy uwa-
runkowane. W artykule dokonano ich przeglądu na wybranych przykładach.
Niewątpliwie opcje egzotyczne otwierają przed inwestorami ogromne

możliwości. Równocześnie jednak dają się poznać jako zdecydowanie bardziej
zaawansowane i skomplikowane instrumenty od standardowych opcji kupna
i sprzedaży. Jako takie są adresowane przede wszystkim do już doświad-
czonych inwestorów, mających bardzo dobrą znajomość opcji typu plain
vanilla.
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EXOTIC OPTIONS – SELECTED EXAMPLES
OF SECOND GENERATION OPTIONS

S u m m a r y

An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a
specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified
date in the future. With the option market growth and with the growing
sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts,
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the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known
as the second generation options, can be defined as the option contracts with the
payoff structure different from the standard European and American options.
The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of

exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups
of exotic options are identified and described on the selected examples, namely:
– singular payoff options – options characterized by discontinuities or sudden

jumps in the payoff function,
– time-dependent options – options giving the right to choose the exercise date

or certain features in the future,
– nonlinear payoff options – options with nonlinear relation between income and

price of the underlying instrument,
– compound options – options for which the underlying is another option,
– correlation options – options which are dependent on two or more underlying

assets,
– path-dependent options – options contingent on the price path taken by the

underlying asset.

Słowa kluczowe: waniliowa opcja kupna i sprzedaży, opcja egzotyczna, opcje:
pojedyncze, elastyczne, nieliniowe, złożone, korelacyjne, uwarunkowane.

Key words: call and put vanilla option, exotic option, singular payoff, time-
dependent, nonlinear payoff, compound, correlation, path-dependent options.
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WSTĘP

Zasadność zastosowania matematyki w naukach ekonomicznych była na
przestrzeni dziejów przedmiotem wielu dyskusji i sporów pomiędzy jej
zwolennikami i zagorzałymi przeciwnikami. W matematycznych modelach
zjawisk i procesów ekonomicznych widziano z jednej strony drogę do racjo-
nalnego, logiczno-formalnego zdefiniowania rzeczywistości gospodarczej,
z drugiej zaś dostrzegano złożoność otaczającego nas świata i problemy
z jego modelowaniem.
Wśród badaczy wykorzystujących metody i narzędzia nauk ścisłych w opi-

sie zjawisk i procesów ekonomicznych szczególne miejsce zajmuje Józef Ma-
ria Hoene-Wroński. Znany szerokiemu gronu matematyków ze względu na
swój wkład w rozwój matematyki, w tym szczególnie na wprowadzenie kon-
cepcji rozwijania funkcji w szereg potęgowy, jest niemal niezauważany na
gruncie ekonomii. Jego prace z zakresu ekonomii społecznej, w których po-
dejmował próby ścisłego definiowania dynamicznego systemu ekonomicznego,
kwalifikują go do ścisłej czołówki prekursorów ekonomii matematycznej
w Polsce1.

Dr BEATA FAŁDA – adiunkt Katedry Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Za-
rządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin; tel. 81 4453528.

1 M. B o c h e n e k, Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, s. 17-103.
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Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena wybranych osiągnięć
Hoene-Wrońskiego dotyczących matematycznego modelowania zjawisk i pro-
cesów ekonomicznych na tle dotychczasowego dorobku w zakresie rozwoju
ekonomii matematycznej na świecie.

1. PREKURSORZY ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W EKONOMII
– POPRZEDNICY JANA MARII HOENE-WROŃSKIEGO

Zastosowanie metod i narzędzi matematycznych w modelowaniu zjawisk
i procesów ekonomicznych od lat stanowiło przedmiot zainteresowania wielu
naukowców. Przy wykorzystaniu ścisłych formuł matematycznych poszukiwali
oni rozwiązań nurtujących ich problemów teoretycznych i empirycznych, zma-
gając się wielokrotnie ze złożonością otaczającego nas świata, co generowało
nadmierne uogólnienia lub uszczegółowienia modelowanych zagadnień.
Analiza ewolucji teorii ekonomii wskazuje, iż implementacja metod matema-

tycznych do nauk ekonomicznych była procesem stopniowym. Do końca
XVIII w., z nielicznymi wyjątkami, myśl ekonomiczna była wyrażana wyłącznie
za pomocą języka literackiego2. Początkowo wykorzystanie matematyki spro-
wadzało się tylko do rachunków oraz graficznego i tabelarycznego ujęcia otrzy-
manych wyników, z czasem przyjmując postać coraz bardziej zaawansowaną.
Jako jednego z pierwszych, którzy w swoich pracach podejmowali próby

matematycznego opisu zjawisk i procesów ekonomicznych, wymienia się
W. Petty’ego (1623-1687). Wprowadzając metody ilościowe do analiz ekono-
micznych, starał się on opisać za pomocą „liczb, wag i miar” związki przy-
czynowo-skutkowe funkcjonujące w gospodarce. Stosowaną przez siebie me-
todologię, opartą na metodach i narzędziach statystycznych, nazwał „aryt-
metyką polityczną”.
Do grona naukowców tworzących podstawy ekonomii matematycznej zali-

czani są również G. Cevy (1647-1734), D. Bernoulli (1700-1782) i C. Bec-
cario (1738-1794). Należy jednak zauważyć, że zagadnienia ekonomiczne nie
stanowiły w ich pracach zasadniczego przedmiotu rozważań; były jedynie
przykładami efektywności zastosowań odkrywanych przez nich praw rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki3.

2 Tamże, s. 9.
3 S. Ż u r a w i c k i, Ekonomia polityczna a matematyka. Zagadnienia metodologiczne,

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1961, s. 125.



103EKONOMIA MATEMATYCZNA XIX WIEKU

Nieco inne spojrzenie na matematyzację ekonomii prezentują prace N. F.
Canarda (1750-1833). Podjął on próbę skonstruowania matematycznej formuły
opisującej zachowanie się ceny w zależności od wybranych „sił rynkowych”:
popytu, podaży, intensywności potrzeb, stopnia konkurencji itd.4 Podobne,
idealistyczne podejście reprezentował W. Whewell (1794-1866), poszukujący
wzorów wyrażających między innymi wpływ podatków na ceny oraz rozkład
dochodów5. W podanych przypadkach matematyka stała się sposobem pre-
zentacji poglądów, których wyartykułowanie słowne byłoby bardziej jasne
i efektywniejsze.
Większość ekonomistów przełomu XVIII i XIX w., w tym najwybitniejsi:

A. Smith (1723-1790), J. B. Say (1767-1832) czy D. Ricardo (1772-1823),
przedstawiali swoje poglądy w formie dzieł literackich, w niewielkim stopniu
korzystając z odwołań do matematyki czy statystyki.
Uzasadnienie ostrożnego stosowania formuł matematycznych przez ekono-

mistów omawianego okresu podaje między innymi znany propagator myśli
klasycznej w Polsce, D. Krysiński (1785-1853): „Urzędnik patrząc na martwe
spisy, nie wsparty prawdziwym ekonomii politycznej światłem, bez umiejętnej
znajomości technicznych nauk, robił najniedorzeczniejsze wnioski, najfał-
szywsze rachuby, a arytmetyka polityczna niezgrabną fałszywych kombinacji
składała utkanie”6.
Takie stanowisko polskiego myśliciela nie zniechęciło mu współczesnych

do podejmowania prób sformalizowania problemów ekonomicznych poprzez
ścisłe definiowanie elementów procesów ekonomicznych oraz zachodzących
między nimi relacji.

2. WKŁAD JANA MARII HOENE-WROŃSKIEGO
W ROZWÓJ MYŚLI EKONOMICZNEJ

Mówiąc o historii ekonomii matematycznej, nie sposób nie zauważyć, iż
większość propagatorów zastosowania metod i narzędzi nauk ścisłych do eko-
nomii była matematykami. Dysponowali oni stosowną wiedzą, podejmowali

4 Ph. M i r o w s k i, The effortless economy of science? Durham: Duke University Press
2004, s. 287.

5 Ż u r a w i c k i, dz. cyt., s. 125-126.
6 Cyt. za: W. S t a n k i e w i c z, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Państwowe

Wydawnictwo Ekonomiczne 2000, s. 310.
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więc próby wyrażenia związków zachodzących między elementami procesów
ekonomicznych w postaci formuł matematycznych.
Do grona naukowców, którzy przyczynili się do rozwoju nowego nurtu

naukowego w ekonomii – ekonomii matematycznej, należy zaliczyć Jana Ma-
rię Hoene-Wrońskiego (1776-1853), wszechstronnego naukowca, matematyka,
reformatora wiedzy, twórcę systemu „filozofii absolutnej” i „naukowego
mesjanizmu”.
Hoene-Wroński, wychowanekwarszawskiej SzkołyKadetów, oficer kościusz-

kowski, wzięty do niewoli po klęsce pod Maciejowicami, służył następnie
w armii rosyjskiej, z której wystąpił, aby zaciągnąć się do Legionów
Dąbrowskiego. W czasie pobytu w Marsylii poświęcił się studiom i pracom
naukowym, w tym badaniom filozoficznym i technicznym. Nie wrócił już
nigdy do służby wojskowej. Jego dorobek naukowy obejmuje książki, broszu-
ry, prospekty, odezwy i nieopublikowane rękopisy. Prace, pisane głównie
w języku francuskim, dotyczyły matematyki, fizyki, astronomii, maszyn paro-
wych, filozofii, polityki, a także ekonomii7.
Studia w zakresie problematyki ekonomicznej Hoene-Wroński rozpoczął

od zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem myśli ekonomicznej, w tym
głównie z poglądami merkantylistów, fizjokratów i A. Smitha8. Poczynione
studia stały się podstawą do dokonania oceny wspomnianych systemów oraz
stworzenia unikatowych teorii na temat zależności istniejących w gospodarce.
Nie należy zapominać, że poglądy Hoene-Wrońskiego dotyczące zagadnień

ekonomicznych były zdeterminowane głównie filozofią mesjanistyczną, której
był propagatorem. Uważał, iż przedmiotem mesjanizmu jest „ugruntowanie
ostateczne prawdy na Ziemi, urzeczywistnienie w ten sposób filozofii abso-
lutnej, spełnienie religii, zreformowanie nauk, wyjaśnienie dziejów, odkrycie
celu najwyższego państw, ustalenie kresów absolutnych człowieka i odsłonie-
nie powołania narodów”9.
Za punkt wyjścia przyjmował założenie o racjonalności świata, argumen-

tując, iż w przeciwnym przypadku nie byłyby możliwe „badania teoretyczne

7 E. M a r c z e w s k i, Rozwój matematyki w Polsce, Kraków: Polska Akademia Umie-
jętności, Historia Nauki Polskiej w Monografiach 1948, s. 8; S. D i c k s t e i n, Hoene
Wroński. Jego życie i prace, Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności 1896, s. 3-7.

8 J. M. Hoene-Wroński poddał gruntownej krytyce system merkantylistyczny i fizjokra-
tyczny. Wysoko ocenił natomiast wkład A. Smitha w rozwój ekonomii, przypisując istotną rolę
m.in. jego koncepcji teorii wartości opartej na pracy.

9 B. J. G a w e c k i, Wroński i o Wrońskim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1958, s. 17-18.
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oraz twórczość techniczna”. Byt i wiedzę wyprowadzał z pojęcia absolutu,
który pojmował raz jako Boga, innym zaś razem jako ducha, rozum, rzecz
samą w sobie. Nie określał jego istoty. Starał się zeń wyprowadzić po-
wszechne prawo, które nazwał prawem tworzenia. Według Hoene-Wrońskiego
to ono ustala przebieg procesów zachodzących w świecie i kieruje nimi. Na
bazie takiego pojmowania rzeczywistości zapowiadał „przebudowę ustroju,
z pełnego antagonistycznych sprzeczności w całkowicie rozumny”. Tym
samym podkreślał wpływ twórczych zdolności rozumu na rozwój społeczno-
-gospodarczy10. Według Hoene-Wrońskiego naukowe podejście do praw
i zależności ekonomicznych powinno być sposobem zaspokojenia duchowych
i materialnych potrzeb społeczeństwa, efektywnego funkcjonowania gospo-
darki oraz zadowolenia społecznego11.
Metod i narzędzi opisu „logiki rozwoju ekonomii” poszukiwał w formułach

matematycznych. Uważał, iż dzięki nim, poprzez wskazywanie charakteru
związków pomiędzy poszczególnymi elementami procesów ekonomicznych
oraz warunków ich optymalizacji, jest możliwe świadome kierowanie życiem
gospodarczym12.
Spośród opublikowanych prac Jana Marii Hoene-Wrońskiego, w których

odnosi się on do zagadnień ekonomicznych, należy wymienić m.in. Sept ma-
nuscrits inédits, écrits de 1803 á 1806, Caméralistique. Économie politique
et finance, Création absolute de l’humanité oraz Adresse aux nations civi-
lisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire; comme suite de la Réforme
du savoir humain13. O jego dorobku piśmienniczym w dziedzinie ekonomii
Z. Daszyńska-Golińska pisze: „[…] ściśle logiczna konstrukcja, rozumowanie
precyzyjne, niekiedy suche i zbyt abstrakcyjne, które z pomiędzy ekonomistów
tego okresu, przypomina niekiedy Dawida Ricardo. Wroński dążył wszystkimi
drogami do przeprowadzenia teorji w szczegółach i oświetlenia jej wszech-
stronnego. Współcześni mu ekonomiści mieli raczej skłonność do opisowego

10 „Wroński wierzył w rozległą możność doskonalenia się rozumu ludzkiego i w postępy
nauki, która wykryje kiedyś wszystkie zagadki, a zwłaszcza ostateczny cel człowieka. […] Będzie
to absolut, ku któremu ludzkość zdąża i którego jeszcze nie zna” – uważa Z. Daszyńska-
-Golińska. Zob. wstęp do: J. M. Hoene-Wroński. System ekonomiczno przemysłowy Adama
Smitha. Wstęp do ekonomji politycznej. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta 1912, s. 14.

11 L. G u z i c k i, S. Ż u r a w i c k i, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej
do roku 1914. Warszawa: PWE 1969, s. 152, 172.

12 Za głównego inspiratora matematyzacji ekonomii przez J. M. Hoene-Wrońskiego uznaje
się N. F. Canarda.

13 B o c h e n e k, dz. cyt., s. 33.
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przedstawienia rzeczy, rozumowali swobodniej, odbiegając niekiedy od przed-
miotu […]”14. Analiza treści wspomnianych dzieł pozwala na wyodrębnienie
oryginalnych poglądów twórcy mesjanizmu, które stanowią jego istotny wkład
w rozwój myśli ekonomicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje znaczenie, jakie przypisywał ekonomii

społecznej, rozumianej jako zespół metod i narzędzi pozwalających zaspo-
kajać potrzeby narodu, przy warunku minimalizacji wysiłku wynikającego
z wydatkowanych nakładów pracy. Według Hoene-Wrońskiego celem działa-
nia każdej jednostki ludzkiej jest poprzez osiągnięcie dobrobytu fizycznego
dążenie do celu absolutnego – prawdy i dobra. Dobrobyt fizyczny jest prze-
jawem indywidualnych potrzeb, których realizacja wymaga poniesienia pew-
nych nakładów pracy, odczuwanych przez jednostkę jako przykrość. Twórca
mesjanizmu uznawał pracę w sferze gospodarczej za jedną z największych
przykrości, ponieważ człowiek jest zmuszony do rezygnacji z osiągania celów
wyższego rzędu15.
Formułując zadania ekonomii społecznej, Hoene-Wroński wykorzystał ory-

ginalną, znacznie wyprzedzającą podejście szkoły psychologicznej, koncepcję
wartości. Opierając się na pojęciu przykrość, rozumianej jako miara wysiłku
człowieka, wykazał, iż wartość dobra zależy od nakładów pracy oraz czasu
jej trwania. W tym sensie głoszoną przez twórcę mesjanizmu teorię wartości
można zaliczyć do grupy teorii subiektywnych.
Swoje rozważania nad istotą wartości oraz jej wpływem na dobrobyt fi-

zyczny Hoene-Wroński uzupełnił o wyodrębnienie dwóch rodzajów wartości:
wartości absolutnej i wartości względnej. Wartość absolutną dobra zdefi-
niował jako wielkość graniczną odczuwanej subiektywnie „przykrości”, wyni-
kającej z wysiłku włożonego w wykonanie danego dobra. Jednocześnie zau-
ważył, iż ludzie rzadko decydują się na maksymalizację nakładów pracy,
dążąc raczej do minimalizacji „przykrości”. Jest to możliwe dzięki stoso-
waniu metod i narzędzi zwiększania wydajności pracy. Powstałą w efekcie
takich działań wartość Hoene-Wroński nazwał „wartością względną”. Łatwo
zauważyć, iż jest ona mniejsza lub równa wartości absolutnej. Różnicę
między wartością absolutną a wartością względną twórca mesjanizmu nazwał
„zyskiem społecznym”. Wzrost zysku prowadzi do dobrobytu fizycznego
i wzrostu ilości wolnego czasu, co pozwala ludziom na dążenie do osiągnię-

14 H o e n e - W r o ń s k i, dz. cyt., s. 30.
15 Tamże, s. 139-143.
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cia celu ostatecznego. Tym samym dobrobyt fizyczny stanowi nie tylko cel
ekonomiczny, ale i moralny16.
Bazując na swojej oryginalnej koncepcji teorii wartości oraz misji eko-

nomii społecznej w formowaniu efektywnych systemów ekonomicznych, Hoe-
ne-Wroński wyraził również swój pogląd na temat idei socjalistycznej.
Uważał, że zastosowanie matematyki do wyjaśniania praw ekonomicznych
stanie się sposobem zahamowania rozpowszechniania się tej doktryny, zaś
formuły matematyczne pozwolą na wykazanie jej nieścisłości i nieracjonal-
ności17.
Idee socjalizmu były sprzeczne z Hoene-Wrońskiego mesjanistycznym

oglądem świata, w którym cele intelektualne i etyczne stały przed celami
ekonomicznymi. Z tego powodu krytykował koncepcję prawa do pracy oraz
proces likwidacji własności prywatnej. Uzasadnienie swoich poglądów opierał
na pojęciach dobrobytu fizycznego i zysku społecznego. Zmiana kierunku
wartościowania z moralnego na ekonomiczny stworzy według niego taką sy-
tuację, w której klasa robotnicza przy mniejszych nakładach pracy będzie
żądała większej części zysku społecznego. Oznacza to wzrost płac, poprawę
warunków bytowych i znaczny przyrost naturalny. W konsekwencji tego na-
stąpi zmniejszenie zysku społecznego i zachwianie równowagi społecznej.
Ekonomia społeczna ma według Hoene-Wrońskiego przeciwdziałać takiemu
zjawisku. Państwo, bazując na prawach moralnych, powinno tak kierować po-
działem pracy i kapitału, by przy zapewnieniu stałego wzrostu dobrobytu
fizycznego osiągnąć cel ekonomiczny18.
W świetle przedstawionych poglądów Hoene-Wroński jawi się jako jeden

z prekursorów idei „państwa dobrobytu”. Choć popierał liberalizm gospo-
darczy, ogromną rolę przypisywał państwu jako koordynatorowi ładu społecz-
no-gospodarczego.
Nie sposób nie zauważyć, że J. M. Hoene-Wrońskiego rozumienie otacza-

jącej rzeczywistości gospodarczej bazuje na założeniach głoszonej przez niego
filozofii mesjanistycznej. Ekonomia stanowi raczej część przyjętego przez
niego systemu filozoficznego, a nie odrębną naukę. Wart zaznaczenia jest
fakt, iż chęć wyjaśnienia zasad funkcjonowania systemów ekonomicznych sta-
ła się dla Hoene-Wrońskiego podstawą do stworzenia nowatorskiej jak na
tamte czasy koncepcji dynamicznego systemu ekonomicznego, opartego na

16 B o c h e n e k, dz. cyt., s. 46-51.
17 Tamże, s. 35.
18 Tamże, s. 39.
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formalnych definicjach praw ekonomicznych, zbudowanych przy wykorzysta-
niu wzorów matematycznych.

3. DYNAMICZNY SYSTEM EKONOMICZNY
JANA MARII HOENE-WROŃSKIEGO

Chociaż wielokrotnie można spotkać się z poglądem, że zastosowanie
matematyki w modelowaniu ekonomicznym jest jedynie „wyciskaniem soku
z owoców naszej wiedzy empirycznej”19, niezaprzeczalny jest fakt, że
metody matematyczne i statystyczne stanowią jeden z najbardziej
efektywnych sposobów opisu rzeczywistości ekonomicznej, pozwalają na
budowę systemu dedukcyjnego w postaci uporządkowanego zbioru definicji
i twierdzeń matematycznych.
Z tego względu osiągnięcia J. M. Hoene-Wrońskiego w zakresie matematy-

zacji ekonomii plasują go w czołówce prekursorów matematycznej myśli eko-
nomicznej w Polsce. Pierwsze rozumowanie matematyczne możemy znaleźć
w jego szkicu ekonomicznym pt. Économie politique, wydanym w 1809 r.
Matematycznym dowodzeniem posłużył się również w rękopisie z 1818 r.
Tymczasem za rok narodzin szkoły matematycznej w ekonomii uznaje się rok
1838, w którym pojawiło się dzieło Cournota Recherches sur les principes
mathématiques de la théorie des richesses20.
W kontekście rozważań nad wkładem Hoene-Wrońskiego w rozwój ekono-

mii matematycznej na szczególną uwagę zasługuje wspomniana już Adresse
aux nations civilisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire; comme suite
de la Réforme du savoir humain, w której autor zaprezentował propozycję
dynamicznego systemu ekonomicznego. Z jednej strony koncepcja ta jest oce-
niania pozytywnie ze względu na próbę matematycznego zdefiniowania związ-
ków i praw ekonomicznych, z drugiej jednak przez wielu badaczy jest uważa-
na za zbyt ogólną i intuicyjną. Jej autor przedstawia bowiem szereg teorii,
których nie udowadnia. Dlatego też uznaje się, iż Hoene-Wroński przecenił
znaczenie swojego dzieła21.

19 Z. C z e r w i ń s k i, W. M a c i e j e w s k i, A. S m o l u k, K. Z a d o r a,
Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
1987, s. 44.

20 H o e n e - W r o ń s k i, dz. cyt., s. 7-8.
21 Tamże, s. 38.
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Proponowany przez Hoene-Wrońskiego system dynamiczny ekonomii spo-
łecznej obejmuje kilka zagadnień, a wśród nich proces powstawania różnych
systemów ekonomii społecznej, teorię podziału zysku społecznego, zagadnienia
wzrostu gospodarczego oraz warunki zachowania równowagi gospodarczej.
W celu wykrycia praw rządzących życiem gospodarczym oraz zasad for-

mułowania systemów ekonomicznych Hoene-Wroński skonstruował tzw. trzy
tablice genetyczne22: tworzenia społecznego przemysłu, absolutnego systemu
społecznego oraz matematycznego określenia praw ekonomii społecznej23.
Stanowią one próbę strukturalnego opisu funkcjonowania gospodarki.
Według autora omawianej koncepcji zasadniczymi elementami tworzenia

procesów ekonomicznych są „siły przemysłowe”; elementami pierwszorzędny-
mi – „przemysł fizyczny” i „przemysł intelektualny”; elementami pochodnymi
– „przemysł eksploatacyjny” (rolnictwo, polowanie, rybołówstwo, itd.),
„przemysł handlowy” (transport, sprzedaż, kupno, itd.); elementami pośred-
nimi lub przechodnimi – „przemysł przedmiotów potrzeby” oraz „przemysł
przedmiotów sztuki”. Na tej bazie Hoene-Wroński sformułował teorię docho-
dów czynników produkcji, według której procent, zysk i rentę otrzymują
właściciele czynników wytwórczych, natomiast płacę – robotnicy. Wyodręb-
nienie elementów strukturalnych funkcjonowania gospodarki pozwoliło mu
również na wyprowadzenie czterech możliwych systemów ekonomii społecz-
nej24: systemu merkantylistycznego, systemu fizjokratycznego, systemu prze-
mysłowego Adama Smitha oraz systemu dynamicznego filozofii bezwzględ-
nej. Wszystkie inne systemy są według niego kombinacjami lub modyfikacja-
mi systemów głównych.
Podstawą systemu dynamicznego jest teza o dążeniu każdego człowieka

do osiągania jak najmniejszej „przykrości” wynikającej z wykonywanej pracy
w celu zaspokojenia swoich potrzeb, przy jednoczesnym dążeniu do maksy-
malizacji „dobrobytu fizycznego”.
Omawiany system składa się z trzech pierwotnych elementów:
– wydajności ekonomicznej, którą określa się jako stosunek sumy sił repro-

dukcyjnych (wartość absolutna) do sumy sił produkcyjnych (wartość względna);
– zysku społecznego, definiowanego jako różnica między sumą sił repro-

dukcyjnych i sumą sił produkcyjnych;
– potęgi społecznej, oznaczającej siłę aktywności gospodarczej.

22 Przez metodę genetyczną rozumie on sięganie do przyczyn najdalszych.
23 H o e n e - W r o ń s k i, dz. cyt., s. 38.
24 D i c k s t e i n, dz. cyt., s. 195.
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Hoene-Wroński uważał, że za pomocą tych wielkości ekonomia społeczna
powinna wyznaczyć pozostałe cechy charakterystyczne systemu, tj. wzrost
gospodarczy25, podział ekonomiczny, powrót ekonomiczny, konkurencję eko-
nomiczną, dyskonto społeczne, procent społeczny, mienie społeczne i pomyśl-
ność społeczną26. Za pomocą tych pojęć i określających je wzorów wyprowa-
dził wnioski o podziale zysku społecznego27. Pozwoliło mu to na sformuło-
wanie warunków równowagi w całej gospodarce. Przyjmował bowiem, iż dyna-
miczny system ekonomiczny, oparty na proponowanym przez niego prawie
zysku społecznego, dysponuje mechanizmami rynkowymi, które automatycznie
przywracają system do poziomu równowagi. Mechanizmy te generują bodźce
determinujące wzrost wydajności wszystkich gałęzi gospodarki, co gwarantuje
wzrost ekonomiczny. Konkurencja ekonomiczna zapewnia sprawność i racjo-
nalność funkcjonowania poszczególnych gałęzi gospodarki28.

Jak już wcześniej wspomniano, do konstruowania powyższej koncepcji,
mającej wyjaśnić funkcjonowanie całej gospodarki, wykorzystał różnorodne
narzędzia matematyki, tj. równania różniczkowe, liczby zespolone, ciąg
Bernoullego itp., mało znane jemu współczesnym. Zastosowanie formuł mate-
matycznych było zgodne z jego poglądami na temat roli ekonomii społecznej
w gospodarce. Przyjmował bowiem, że jej celem jest odkrywanie i formuło-
wanie społecznych praw dotyczących działalności gospodarczej i stosunków
ekonomicznych. Jedynie w formułach matematycznych widział możliwość ich
wyrażenia klarownie i obiektywnie.

PODSUMOWANIE

Dorobek J. M. Hoene-Wrońskiego w zakresie ekonomii nie znalazł szero-
kiego uznania. Wynikało to prawdopodobnie z przyjmowanego przez twórcę
mesjanizmu błędnego kierunku rozumowania, intuicyjnego przyjmowania pre-
zentowanych twierdzeń, zbyt abstrakcyjnych wypowiedzi oderwanych od rze-
czywistości. Jedynie nieliczni zwrócili uwagę na próby nowatorskiego ujmo-

25 Rozpatrując zagadnienie wzrostu gospodarczego, przyjął, iż jest on funkcją czasu. Tym
samym przyjmuje się, iż jako pierwszy podjął próbę analizy dynamicznej w ekonomii.

26 Bez przeprowadzania dowodów Hoene-Wroński uznał, iż przeznaczenie połowy zysku
społecznego na konsumpcję zapewni społeczeństwu pomyślność.

27 D i c k s t e i n, dz. cyt, s. 196.
28 B o c h e n e k, dz. cyt., s. 65-93.
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wania przez niego zagadnień ekonomicznych w formie wzorów, definicji
i twierdzeń matematycznych, czym zasłużył sobie na miano prekursora eko-
nomii matematycznej.
Z. Daszyńska-Golińska stwierdzała, że dokonania Hoene-Wrońskiego

w dziedzinie matematyzacji ekonomii „Zasługują [...] na uwagę przez powią-
zanie pierwiastka matematycznego z psychologicznym, a jednocześnie stano-
wią dowód, jak trudnem jest stosowanie formuł matematycznych do zagad-
nień gospodarczych […]”29.
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MATHEMATICAL ECONOMICS OF THE 19th CENTURY
– JÓZEF MARIA HOENE-WROŃSKI

S u m m a r y

Among researchers who use methods and tools of mathematical sciences in the description
of economic phenomena and processes, Józef Maria Hoene-Wroński occupies a prominent
place. His works on social economy in which he attempts to mathematically define relations
holding between elements of economic processes place him among the forerunners of
mathematical economics in Poland.

Relying on assumptions of absolute philosophy and scientific messianism, he presents an
interesting approach towards the aim and principles of social economy. He formulates an
original theory of value and develops a novel, dynamic economic system in which he
highlights the possibilities that mathematical methods and tools bring.

Translated by Tomasz Pałkowski
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Tom 2(38) − 2010

MAREK PAWLAK

RODZAJE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
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1. RESTRUKTURYZACJA KORPORACYJNA

Nadrzędnym stosowanym tu pojęciem jest restrukturyzacja korporacyjna.
Mianem tym można określić działania podjęte w celu rozszerzenia lub ograni-
czenia podstawowej działalności firmy bądź fundamentalnej zmiany jej mająt-
ku lub struktury finansowej. Jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące
zakres działań od fuzji (mergrers) poprzez zakupy (acquisitions) aż do zbycia
części majątku (divestitures) i spin-offs1. W literaturze działania restruk-
turyzacyjne są często dzielone na dwie specyficzne kategorie: na restruktury-
zację operacyjną i restrukturyzację finansową2.

2. ZAKUPY (ACQUISITIONS)

DePhampilis twierdzi, że zakup (acquisition) występuje wtedy, gdy jedno
przedsiębiorstwo uzyskuje kontrolny pakiet udziałów w innym przedsiębior-
stwie, w spółce zależnej od innej firmy lub w określonych aktywach (assets)
innej firmy, np. zakład produkcyjny. Zakup (acquisition) może polegać na
zakupie aktywów (assets) lub akcji (stock) innej firmy, przy czym zakupiona
firma nadal istnieje jako prawnie posiadana przez nabywającego spółka córka
(subsidiary)3.
Według Shermana i Harta w przypadku zakupu występuje kupujący, który

nabywa majątek (assets) lub udziały (shares) sprzedającego i płaci za nie
gotówką, papierami wartościowymi (securities) kupującego lub innymi akty-
wami (assets), mającymi wartość dla sprzedającego4.
W uproszczeniu można powiedzieć, że z zakupem mamy do czynienia wte-

dy, gdy jedna spółka kupuje większość udziałów (interests) innej spółki.
W wyniku zakupu może powstać spółka córka, przy czym mianem córki (sub-
sidiary) określa się taką spółkę, której ponad 50% akcji jest w posiadaniu
innej spółki (są przez nią kontrolowane), określanej mianem spółki matki
(parent company). Spółka matka zachowuje kontrolę nad spółką córką dopóty,

1 D. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities.
Academic Press, Amsterdam, 2003, s. 5.

2 Tamże.
3 Tamże, s. 5-6.
4 A. J. S h e r m a n, M. A. H a r t, Mergers & Acquisitions from A to Z, Amacom 2006,

s. 11.
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dopóki posiada większość jej udziałów. W niektórych przypadkach spółka
córka działa w innym kraju niż spółka matka i jest w tym innym kraju za-
rejestrowana. Mimo to spółka matka prowadzi finanse spółki córki i uwzględ-
nia ją w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

3. FUZJE (MERGERS)

Fuzje mogą być opisywane z perspektywy prawnej (strukturalnej) i ekono-
micznej. Z perspektywy prawnej mianem fuzji (merger) można określić połą-
czenie dwóch firm, z których tylko jedna przeżywa w sensie tożsamości5.
W typowej fuzji akcje firmy celu (firmy kupowanej) są wymieniane na akcje
spółki kupującej.
Według Sherman i Hart fuzja jest określeniem sytuacji, w której dwie

spółki łączą się, zwykle poprzez wymianę udziałów (shares), jako równe
i stają się jedną spółką6. Gaughan uważa, że fuzja jest połączeniem dwóch
spółek, z których przeżywa tylko jedna. W przypadku fuzji spółka kupująca
przejmuje majątek i pasywa spółki kupowanej. Ten typ transakcji określa się
czasem mianem fuzji statutowej (statutory merger)7. Według innej definicji
mianem fuzji można określić połączenie dwóch lub większej liczby spółek,
generalnie poprzez zaoferowanie akcjonariuszom spółki nabywanej akcji spół-
ki nabywającej w zamian za oddanie posiadanych przez nich akcji spółki na-
bywanej. Decyzja o fuzji jest zwykle aprobowana przez obie spółki. W wyni-
ku fuzji dwie spółki stają się jedną spółką, to znaczy jedna z nich przeżywa,
a druga przestaje istnieć8.
Realizacja fuzji pociąga za sobą konieczność respektowania przepisów pra-

wa państw, w których znajdują się uczestniczące spółki. DePamphilis wpro-
wadza dodatkowo bardziej szczegółowy podział fuzji. Wyróżnia cztery jej
rodzaje9:
1. Fuzję prawną (statutory merger), czyli taką fuzję, w której przed-

siębiorstwo nabywające przejmuje majątek i zobowiązania celu w zgodzie

5 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 6.
6 S h e r m a n, H a r t M i l l e d g e, dz. cyt., s. 11.
7 P. A. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, and corporate Restructings, John Wiley and

Sons, Inc., New York, 1996, s. 7.
8 www.dictionary.com
9 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 6.
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z prawem państwa, w którym jest zarejestrowana. Według innej definicji
fuzja prawna to fuzja przeprowadzona zgodnie ze statutami zaangażowanych
spółek, które wymagają spełnienia specjalnych procedur zawiadamiania
i aprobaty akcjonariuszy10;
2. Subsidiary merger ma miejsce wtedy, gdy cel staje się spółką córką

(subsidiary) spółki matki (parent)11. Należy zauważyć, że w następstwie na-
bycia firmy będącej celem matka może zadecydować, aby cel działał jako
spółka córka (legal subsidiary), a później może zadecydować, aby włączyć
ją w sensie prawnym do matki. Jeśli jednak spółka córka nie zostanie włączo-
na do spółki matki, to w tym przypadku mamy raczej do czynienia z naby-
ciem, a nie z fuzją;
3. Short form merger to fuzja, w której nie jest wymagana zgoda akcjona-

riuszy spółki nabywającej na jej przeprowadzenie. Zgoda akcjonariuszy może
być pominięta, jeśli akcje spółki są w posiadaniu małej liczby ludzi, na
przykład zarządu spółki, która zgadza się na fuzję. Przepisy prawa niektórych
krajów mogą zezwalać tej grupie na zaaprobowanie transakcji samodzielnie
bez uzyskania zgody innych akcjonariuszy. Rada dyrektorów po prostu apro-
buje fuzję przez podjęcie uchwały12. Przepisy wielu krajów nie zezwalają
jednak na tego rodzaju fuzje13;
4. Fuzja równych (a merger of equal) jest odmianą fuzji występującą

wtedy, gdy uczestnicy fuzji są porównywalni z punktu widzenia wielkości,
pozycji konkurencyjnej, zyskowności i kapitalizacji (wartości) rynkowej.
W takich warunkach nie jest jasne, które przedsiębiorstwo przejmuje kontrolę
nad drugim i które osiąga większy efekt synergetyczny. W związku z tym ak-
cjonariusze przedsiębiorstwa celu rzadko otrzymują jakąś istotną premię za
swoje akcje. Typowe rozwiązanie polega na tym, że CEOs firm uczestniczą-
cych w fuzji równych stają się równoprawnymi menedżerami firmy nowej, a
rada dyrektorów nowej firmy tworzona jest z równej reprezentacji rad dyrek-
torów firm uczestniczących w fuzji. Według DePamphilisa utworzenie w roku
1998 Citygroup z Citybank i Travlers jest przykładem fuzji równych14.
Z perspektywy ekonomicznej fuzje mogą być podzielone z punktu widze-

nia relacji między firmami lub z uwzględnieniem tego, czy są one klientami

10 www.dictionary.com
11 G a u g h a n, dz. cyt., s. 7.
12 G a u g h a n, dz. cyt., s. 13.
13 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 6.
14 Tamże, s. 7.
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bądź dostawcami potencjalnego partnera fuzji. Z tej perspektywy można wy-
różnić fuzję h o r y z o n t a l n ą, występującą wtedy, gdy łączą się dwaj
poprzedni konkurenci działający w tej samej branży15, fuzję p i o n o w ą,
gdy łączą się przedsiębiorstwa będące w relacji sprzedawca – kupujący, i fu-
zję k o n g l o m e r a t o w ą, gdy łączą się spółki, które nie są konku-
rentami i nie są w relacji sprzedający – kupujący.

4. KONSOLIDACJE (CONSOLIDATIONS)

Mianem konsolidacji można określić połączenie dwóch spółek do postaci
zupełnie nowej spółki. Aktywa i zobowiązania dwóch spółek są przejmowane
przez nową spółkę. W konsolidacji może brać udział więcej niż dwie spółki,
przy czym w czasie formowania nowej spółki są one rozwiązywane. Na tym
właśnie polega różnica między konsolidacją a fuzją: w przypadku fuzji prze-
żywa kupujący lub cel. Jednym z często przytaczanych przykładów konsolida-
cji było połączenie w roku 1999 Daimler-Benz i Chrysler do postaci nowej
spółki DaimlerChrysler. Nowe przedsiębiorstwo, powstałe jako rezultat kon-
solidacji, zwykle przejmuje własność majątku i zobowiązań spółek będących
uczestnikami konsolidacji. Akcjonariusze przedsiębiorstw uczestniczących
w konsolidacji zazwyczaj wymieniają swoje akcje na akcje spółki nowej16.
Według Palmitera, a także według Gaughana, w przypadku konsolidacji

(consolidation) dwie lub więcej istniejących spółek łączy się do postaci nowej
spółki, a spółki istniejące przestają istnieć. Pojawienie się nowej spółki jest
tym, co odróżnia konsolidację od fuzji17.

5. SPRZEDAŻ (DIVESTITURE), SPIN-OFF I DOWNSIZING

Sprzedaż (Divestiture) jest przeciwieństwem nabycia (Acquisition). Polega
ona na sprzedaży całej lub prawie całej spółki lub linii produkcyjnej za pie-
niądze lub papiery wartościowe18. Sprzedana może być także spółka córka,

15 G a u g h a n, dz. cyt., s. 7.
16 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 6.
17 P a l m i t e r, Corporations, Aspen Publishers, NY 2003, s. 591; G a u g h a n,

dz. cyt., s. 7.
18 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 5.
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zakład produkcyjny lub jego część. Sprzedaż taka może wynikać z koncentra-
cji wysiłków zarządu na bardziej rentownych rodzajach działalności.
Chęć sprzedaży części spółki może wynikać ze złych wyników oddziału

(części spółki), z potrzeb finansowych lub ze zmiany strategii spółki. Na
przykład spółka może się zdecydować na skupienie się na swojej działalności
podstawowej i sprzedać oddziały zajmujące się inną działalnością19.
Mianem spin-off można określić transfer aktywów spółki matki do spółki

córki w zamian za przekazanie akcjonariuszom spółki matki wszystkich akcji
lub kontrolnego pakietu akcji powstałej w ten sposób spółki córki. Akcjona-
riusze spółki matki nie oddają jednocześnie posiadanych wcześniej akcji spół-
ki matki20. W efekcie spin-off powstaje nowa spółka (jednostka prawna)21.
Jeśli zatem powstaje nowa spółka w ten sposób, że wydzielona jest część ist-
niejącej spółki i emitowane są akcje nowej spółki, to tę nową spółkę także
określa się mianem spin-off22.
Innym pokrewnym pojęciem jest downsizing (redukcja działalności). Polega

ona na ograniczeniu kosztów i zmniejszeniu zatrudnienia w celu podniesienia
efektywności. Przyczyną takich działań może być na przykład recesja lub
międzynarodowa konkurencja wynikająca z globalizacji rynków23.

6. WYKUPIENIE (BUYOUT)

W najprostszym rozumieniu mianem buyout określa się wykupienie
wszystkich akcji określonej spółki. Akcje te mogą być kupione od jednej
osoby lub od grupy osób. Pojęcia tego używa się także w przypadku kupienia
kontrolnego pakietu akcji, co wydaje się pewną nieścisłością. W ramach sze-
roko rozumianego pojęcia buyout istnieją także określone kategorie szcze-
gółowe. Można do nich zaliczyć: wykupienie kredytowane (leveraged buyout
– LBO), wykupienie mocno kredytowane (highly leveraged buyout) i wyku-
pienie przez zarząd (management buyout).
Wykupienie kredytowane (leveraged buyout – LBO) ma miejsce wtedy,

gdy jest ono realizowane poprzez pożyczenie pieniędzy lub poprzez emisję

19 G a u g h a n, dz. cyt., s. 10.
20 www.dictionary.com
21 G a u g h a n, dz. cyt., s. 365.
22 www.dictionary.com
23 G a u g h a n, dz. cyt., s. 11.
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dodatkowych akcji24. Procedura ta jest często stosowana przez spółki poży-
czające fundusze w celu wykupienia swoich akcji i przekształcenia się
z przedsiębiorstwa będącego w posiadaniu publicznym (z mocno rozproszo-
nym akcjonariatem) w przedsiębiorstwo będące w posiadaniu prywatnym
(z niewielką liczbą akcjonariuszy)25. Na podstawie danych historycznych
można stwierdzić, że 90% zakupu lub nawet większa część może być sfinan-
sowana za pieniądze pożyczone26. Zazwyczaj jako zabezpieczenie tej po-
życzki są wykorzystywane najbardziej płynne aktywa spółki, która ma być
wykupiona.
Większość LBO to wykupienia spółek małych i średniej wielkości. W la-

tach sześćdziesiątych XX w. w USA z powodu dobrej koniunktury wiele spó-
łek decydowało się na emisję akcji. W ten sposób stały się spółkami pub-
licznymi. Mimo że większość z nich nie miała dobrych wyników, rozwijający
się rynek szybko wchłonął ich akcje. Gdy w latach siedemdziesiątych ko-
niunktura się pogorszyła, ceny akcji niektórych spółek znacznie spadły.
W następstwie tego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiele spó-
łek ponownie wróciło do formy posiadania przez małą liczbę akcjonariuszy,
co określane jest mianem going private, przy wykorzystaniu wykupienia kre-
dytowanego27. Transakcje te w latach osiemdziesiątych były typowe w USA,
ale w latach dziewięćdziesiątych ich częstość spadła zdecydowanie28.
Drugą przyczyną fali LBO w USA w latach osiemdziesiątych był fakt, że

w latach sześćdziesiątych powstało wiele konglomeratów poprzez masowe na-
bycia spółek (acquisitions). Później, w latach osiemdziesiątych, nastąpiła fala
dekongomeratelizacji. Proces ten częściowo polegał na sprzedaży części spó-
łek poprzez LBO29.
Wykupienie kredytowane jest często realizowane przez zarząd firmy wyku-

pywanej. W takim przypadku mamy do czynienia z wykupieniem przez za-
rząd (MBO)30. Zarząd wykupuje akcje będące w posiadaniu publicznym
i prywatyzuje spółkę, ponieważ uważa, że spółka będzie lepiej zarządzana,
jeśli zarząd będzie jej właścicielem. Aby wykupić spółkę, zarząd dość często
łączy się z inwestorem dostarczającym kapitału wysokiego ryzyka (Venture

24 Tamże, s. 9.
25 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 5.
26 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 558.
27 G a u g h a n, dz. cyt., s. 261.
28 Tamże, s. 10.
29 Tamże, s. 261.
30 www.dictionary.com
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capitalist), gdyż cały proces jest dość skomplikowany i wymaga dużych
nakładów kapitałowych31.

7. FALE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Jest rzeczą charakterystyczną, że działania restrukturyzacyjne w gospodarce
przebiegają z zasady w sposób nierównomierny i można wyróżnić fale tych
działań. Czasem są one nazywane falami fuzji, czasem falami przejęć, przy
czym pojęcie fuzja jest w tym kontekście rozumiane bardzo ogólnie i oznacza
wszelkie działania restrukturyzacyjne. Najwięcej informacji na ten temat
pochodzi z gospodarki USA i na jej przykładzie zagadnienie to zostanie sze-
rzej omówione.

Lata 1897-1904
Pierwsza fala została odnotowana na przełomie XIX i XX w., a największe

nasilenie transakcji miało miejsce w 1899 r. Były to z reguły fuzje poziome
i doprowadziły niemal do monopolizacji niektórych branż w USA32. Na
przykład w wyniku fuzji 785 spółek powstała U.S. Steel, która posiadała 75%
zdolności produkcyjnych amerykańskiego przemysłu metalowego. W czasie
pierwszej fali fuzji powstały takie giganty, jak DuPoint Inc., Standard Oil,
General Electric, Eastman Kodak, American Tabaco i wiele innych. American
Tabaco posiadało 90% udziałów rynku, a Standard Oil, którego właścicielem
był J. D. Rockefeller, 85% udziałów w rynku. Jak się ocenia, w okresie tym
zniknęło z rynku USA ok. 3 tys. spółek33.

Lata 1916-1929
W czasie drugiej fali następowała dalsza konsolidacja przemysłu USA.

Gospodarka rozwijała się przede wszystkim z powodu boomu ekonomicznego
po zakończeniu I wojny światowej. Z powodu wprowadzenia bardziej restryk-
cyjnych przepisów ograniczających monopolizację (Clayton Act in 1914)
efektem tej fali były raczej oligopole, a nie monopole. Fuzje miała częściej
charakter pionowy. Łączyły się spółki z dość odległych branż. Powstały tzw.
konglomeraty. W latach 1926-1930 doszło do 4600 fuzji, a z rynku zniknęło

31 Tamże.
32 G a u g h a n, dz. cyt., s. 18.
33 Tamże, s. 20.
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ok. 12 tys. spółek. W okresie tym powstały takie giganty, jak General Motors
i IBM. Druga fala fuzji zakończyła się w dniu wielkiego krachu na giełdzie
24 października 1929 r.34

Lata 1965-1969
Trzecia fala fuzji w USA miała miejsce w latach siedemdziesiątych XX w.

Największe nasilenie nastąpiło w 1969 r. Jej przyczyną był głównie boom
ekonomiczny. Ponieważ obowiązujące przepisy (tzw. Clayton Act) ograniczały
fuzje prowadzące do monopolizacji określonej branży, powstawały wtedy
głównie zdywersyfikowane konglomeraty. W okresie tym rozwinęła się nauka
zarządzania zdywersyfikowanymi organizacjami. Z gospodarki USA w wyniku
ok. 6 tys. fuzji zniknęło wtedy ok. 25 tys. spółek35.

Lata 1970-1980
W czasie tej dekady liczba fuzji i zakupów w Stanach Zjednoczonych

gwałtownie spadła. Lata te charakteryzowały się przejęciami określanymi
mianem blitzkrieg-style (wojna błyskawiczna) takeovers. CEO firmy celu mógł
się obudzić rano i zobaczyć pełnostronnicowe ogłoszenie w „Wall Street
Journal”, podające ofertę w gotówce za jego przedsiębiorstwo. Później jednak
federalne przepisy prawne w USA dotyczące wcześniejszego zawiadamiania
znacznie spowolniły procesy przejęć. Niektóre stany w USA wymagają także
aprobaty akcjonariuszy dla określonych typów ofert. Obecnie większość dużych
przedsiębiorstw ma przygotowane strategie obronne, takie jak poison pills.
W Stanach Zjednoczonych wrogie przejęcia mogą się ciągnąć miesiącami36.

Lata 1981-1989
Okres ten w Stanach Zjednoczonych określany jest mianem czwartej fali.

Liczba fuzji i zakupów wzrosła w stosunku do drugiej połowy lat siedemdzie-
siątych, nie była jednak aż tak duża jak w latach wcześniejszych. Ponad
80 tys. spółek stało się przedmiotem przejęć i zakupów37. Obiektem ataku
były często duże spółki. Większość zainteresowanych przejęciem wybierało
wrogą ofertę przejęcia (hostie tender offer). Uważano, że przejęcie takie daje
element zaskoczenia i zwiększa szansę sukcesu. Atak na inne przedsiębior-

34 Tamże, s. 25-26.
35 Tamże, s. 26-29.
36 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 115-116.
37 S h e r m a n, M i l l e d g e, dz. cyt., s. 2.
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stwo stało się wysoko opłacalną działalnością spekulacyjną38. Zaintereso-
wany przejęciem, któremu nie udało się osiągnąć kontroli – często z powodu
innego oferenta lub zarządu oferującego lepszą cenę – mógł nadal osiągnąć
korzyści przez sprzedaż swojej „korzystnej” pozycji, którą uzyskał, kupując
wcześniej akcje spółki celu39.

Lata dziewięćdziesiąte
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych wrogie przejęcia występowały

coraz rzadziej. Można wskazać wiele przyczyn tego zjawiska. Finansowanie
przejęć stało się mniej opłacalne. Po wielu wątpliwych transakcjach w późnych
latach osiemdziesiątych było coraz mniej „dobrych zakupów”, które dawałyby
szanse późniejszych korzystnych restrukturyzacji. Przepisy prawa, które weszły
w życie w Stanach Zjednoczonych w późnych latach osiemdziesiątych, dodały
istotne wydatki i element niepewności do wrogich ofert przejęcia. Sądy
stanowe w USA dały urzędującym radom istotną swobodę obrony przed obcy-
mi akcjonariuszami (outsiders), w szczególności za pomocą poison pils40.
Według danych podawanych przez Thompson Financial Securities Data

Corporation (2000) w latach dziewięćdziesiątych około cztery na pięć
transakcji można było zaklasyfikować jako przyjazne41. Na rys. 2 przed-
stawiono liczbę transakcji fuzji i zakupów w USA w kolejnych latach.

38 G a u g h a n, dz. cyt., s. 40.
39 P a l i m e t e r, dz. cyt., s. 568.
40 Tamże.
41 D e P a m p h i l i s, dz. cyt., s. 115-116.
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Lata 2000
W późnych latach dziewięćdziesiątych liczba przejęć wzrosła i rośnie nadal

po roku 2000. Wiele z nich to transakcje negocjowane – przede wszystkim
w branżach rozwijających się, takich jak bankowość, średniej wielkości przed-
siębiorstwa produkcyjne, telekomunikacja, branża rozrywkowa. W związku
z tym można stwierdzić, że procesy przejęć, które miały miejsce w latach
osiemdziesiątych, nie były czymś wyjątkowym42.
Na rys. 3 pokazano fale fuzji i przejęć w latach 1995-2006 w skali glo-

balnej. Także tutaj widać wyraźnie zjawisko cykliczności, z dużym nasileniem
w latach 1999-2000, a także w roku 2006.

42 P a l m i t e r, dz. cyt., s. 569.
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PODSUMOWANIE

Jak widać na przykładzie Stanów Zjednoczonych, szeroko rozumiane dzia-
łania restrukturyzacyjne mają różne odmiany i są realizowane z różnym
nasileniem w różnych okresach. Zmiana stopnia nasilenia wynika ze zmian
koniunkturalnych w gospodarce (np. lepsza koniunktura w okresie powo-
jennym), ale także z wprowadzanych regulacji prawnych, które mogą dzia-
łania restrukturyzacyjne gwałtowanie ograniczać. Duży wpływ na stan gospo-
darki jest przede wszystkim skutkiem gwałtowanego ograniczenia, w wyniku
fuzji i przejęć, liczby podmiotów samodzielnie działających na rynku. Innym,
nieanalizowanym tu skutkiem działań restrukturyzacyjnych jest wzrost oso-
bistego majątku osób będących jedynymi lub większościowymi akcjonariusza-
mi imperiów rozrastających się w wyniku fuzji i przejęć.
Przedstawione tu rozważania dotyczą tylko gospodarki Stanów Zjednoczo-

nych i częściowo gospodarki światowej. Kolejnym krokiem powinno być
przeprowadzenie empirycznych analiz tych zjawisk w gospodarce polskiej
przy wykorzystaniu zaproponowanej tu terminologii i klasyfikacji pojęć.
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KINDS OF ENTERPRISE RESTRUCTURING
– EXPLAINING THE CONCEPTS

S u m m a r y

The aim of the article was to classify and explain the concepts connected with the broadly
understood restructuring of enterprises. Within the restructuring process the following ways
have been mentioned: consolidations, mergers, acquisitions, divestitures and spin-offs.
Acquisitions have been divided into takeovers and buyouts. Takeovers have been divided into
friendly and hostile ones. Also waves of restructuring actions have been described that have
taken place in the USA since 1897 up to modern times.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: klasyfikacja pojęć, restrukturyzacja przedsiębiorstw, konsolidacja, fuzja,
zakup.

Key words: classification of concepts, enterprise restructuring, consolidation, merger,
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EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WSTĘP

W ostatnich latach zainteresowanie problematyką komunikowania się wy-
raźnie wzrasta. Mówi się o epoce pokolenia informacyjnego, zatem tendencja
do ciągłego usprawniania procesów przekazywania, odbioru i rozumienia in-
formacji jest zupełnie naturalna. Wyróżnikiem naszych czasów jest niezwykle
szybkie tempo rozwoju narzędzi i środków komunikowania się. Wszystko to
ma na celu efektywne porozumiewanie się.
W książce Komunikatorzy Andrzej Drzycimski pisze: „Współczesny świat

to świat, w którym podstawowym surowcem gospodarczym i strategicznym
jest nie węgiel, złoto czy żelazo. Najważniejsze stało się słowo”1. Dlatego
też niezwykle ważne jest, aby inwestować w skuteczne komunikowanie się,
które może przynieść wiele korzyści. W przeciwnym wypadku można ponieść
klęskę, a nawet straty materialne.
Niestety często się zdarza, że proces komunikacji jest niedoceniany

w firmach. To wielki błąd, ponieważ to właśnie komunikacja umożliwia sku-
teczne przekazywanie celów, motywowanie oraz właściwe zagospodarowanie
zdolności i umiejętności pracowników. Okazuje się bowiem, że dobrze poin-
formowani pracownicy pracują nawet do 30% wydajniej niż ci, którzy zatrud-
nieni są w przedsiębiorstwach, w których nie stawia się na skuteczną komu-

Mgr ANNA BORAWSKA – asystent Katedry Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii
i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL; adres do korespondencji: Al. Racławic-
kie 14, 20-950 Lublin.

1 A. D r z y c i m s k i, Komunikatorzy, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa– Byd-
goszcz 2000.
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nikację. Ponadto dzięki efektywnej komunikacji w firmie można doskonalej
realizować funkcje kierownicze, planować, przewodzić i sprawować kontrolę.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli komunikowania się w przed-

siębiorstwie, z uwzględnieniem możliwości optymalizacji tego procesu, oraz
przedstawienie problematyki skutecznej komunikacji w polskich firmach po
1989 r.

1. ISTOTA I ROLA KOMUNIKOWANIA SIĘ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Komunikowanie się w organizacji jest jednym z najważniejszych proble-
mów współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego też istnieje konieczność opra-
cowania jak najlepszego procesu komunikacji, aby produkcja, praca urzędu
czy innych podmiotów gospodarczych była jak najbardziej efektywna.
Aby lepiej zobrazować wagę procesu skutecznej komunikacji, posłużę się

metaforą domu.
Załóżmy, że planujemy budowę domu (budynku mieszkalnego czy użytko-

wego, biurowca itp. konstrukcji). Wyobraźmy sobie, co mogłoby się stać,
gdyby konstruktorzy budynku, architekci oraz pracownicy poszczególnych
branż (murarze, energetycy, specjaliści od kanalizacji, gazociągów, dekarze
itp. robotnicy) nie komunikowali się ze sobą. Wszyscy ci pracownicy muszą
się konsultować odnośnie do wykonywanych czynności! Zajmują się swoją
pracą, ale muszą wykonywać ją w porozumieniu z przedstawicielami innych
dziedzin. W przeciwnym wypadku trudno będzie uniknąć katastrofy budowla-
nej, bo co stanie się, jeśli robotnicy którejś z branż, wykonując swe prace,
nieumyślnie naruszą konstrukcję budynku lub przypadkowo przetną kable
z ukrytą instalacją elektryczną lub gazową?! W budownictwie błędy takie
mogą kosztować sporo pieniędzy, a nawet ludzkie życie czy zdrowie. Wynika
z tego, że bez skutecznej komunikacji nie da się sprawnie funkcjonować.
Czym zatem jest komunikowanie się? Pojęcie to pochodzi z łacińskiego

communico ‘czynić wspólnym, coś z kimś dzielić’, a także ‘komuś czegoś uży-
czyć, udzielić, dopuścić do udziału’. Polski termin komunikacja jest bliski
znaczeniowo angielskiemu communication. Najczęściej komunikowanie się ro-
zumiemy jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
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Komunikowaniem się można określić dwukierunkowy proces przekazywa-
nia informacji od jednej osoby do drugiej2. Skuteczne komunikowanie się to
proces wysyłania wiadomości (nadawania komunikatu) w taki sposób, aby
wiadomość otrzymana miała możliwie jak najbardziej zbliżone znaczenie do
wiadomości wysłanej. Uproszczony schemat procesu komunikowania się
przedstawia rysunek 1.

Jak widać, głównym elementem procesu komunikowania się jest nadanie
komunikatu (zakodowanego odpowiednio kodami: językowym, para- i pozaję-
zykowym). Komunikat ten kieruje nadawca do odbiorcy, jednak zakładając,
że ma to być „komunikowanie się”, a nie tylko „komunikowanie”. Zachodzi
tu tzw. sprzężenie zwrotne – dotychczasowy odbiorca, aktywnie uczestniczący
w komunikowaniu się, kieruje swą odpowiedź/komunikat do dotychczasowego
nadawcy, zatem następuje odwrócenie ról itd. Komunikat nadawany jest oczy-
wiście w określonym języku i kontekście. Nie można również zapominać
o tym, że treść nadawanego komunikatu może mieć różny wydźwięk w zależ-
ności od intencji nadawcy i odbiorcy, co związane jest z ich osobistym
doświadczeniem oraz filtrami emocjonalnymi.

2 R. W. G r i f f i n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
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Pełny proces komunikowania się powinien przebiegać w dwóch kierun-
kach. Z jednej strony nadawca przekazuje swój komunikat, z drugiej odbiorca
reaguje w taki sposób, że zwrotnie przesyła wiadomość nadawcy. Na taką
dwukierunkowość procesu komunikowania się wskazuje także Zbigniew Nęc-
ki, definiując komunikowanie się „interpersonalne jako podejmowaną
w określonym kontekście wymianę werbalnych, wokalnych i niewerbalnych
sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania”3.
Celem komunikacji społecznej jest zatem kształtowanie, modyfikacja lub

zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami oddziałujących na
siebie nadawców i odbiorców. Dzięki skutecznej komunikacji można poniekąd
wpłynąć na szeroko rozumianą jakość (pracy, produkcji, obsługi itd.).
W związku z tym można wysnuć wniosek, że większość kłopotów powodują-
cych obniżenie jakości wynika z problemów nie dość skutecznego przekazy-
wania informacji wewnątrz firmy.
Ponadto komunikację można rozpatrywać w aspekcie kultury organizacyj-

nej przedsiębiorstwa, której jest ona elementem. Kultura organizacyjna jest
bowiem zbiorem wartości i zachowań organizacyjnych, trwałych i uznawa-
nych przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, a jedną z najistotniej-
szych jej składowych jest styl porozumiewania się, czyli komunikowanie się.
Kultura ta obejmuje także takie aspekty, jak: formy współistnienia jednostki
z innymi pracownikami, miejsce klientów i sposób ich traktowania, znaczenie
przywiązywane do różnych funkcji i aspekt podstawowy, czyli sposób komu-
nikowania się wewnątrz organizacji i firmy z otoczeniem4.
Zdaniem menedżerów najważniejsze umiejętności zarządzania to:
– komunikowanie się (94% odpowiedzi ankietowanych),
– podejmowanie decyzji (89%),
– tworzenie profesjonalnych relacji (77%),
– wrażliwość na kulturę firmy (73%),
– rozwiązywanie konfliktów (58%),
– zdolność rozwiązywania problemów (57%),
– praktyczne umiejętności (53%)5.
Komunikowanie się jest najczęściej wskazywaną pożądaną umiejętnością

zarządzania menedżerów. Praktycznie wszyscy ankietowani zgodnie stwier-

3 Z. N ę c k i, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1996.

4 http://kadry.nf.pl5 (8.05.2008).
5 Wyniki badań „Gazety Wyborczej” w: http://www.profirma.com.pl (9.05.2008).
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dzili, że jest to najważniejsza cecha dobrego menedżera. Wśród kombinacji
pozostałych kompetencji odgrywa ona istotną rolę w skutecznym zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Inne czynniki określające efektywne działania to:
– inicjatywa i kreatywność,
– zdolność podejmowania decyzji,
– planowanie pracy sobie i innym,
– wrażliwość ekonomiczna,
– znajomość języków,
– fachowa wiedza.
Analizując znaczenie komunikacji w grupie czy organizacji, należy pod-

kreślić, iż stanowi ona podstawę zasadniczych funkcji, takich jak sprawo-
wanie kontroli, motywowanie, wyrażanie uczuć oraz informowanie. Komuni-
kacja, zarówno formalna, jak i nieformalna, służy kontrolowaniu zachowania
członków organizacji poprzez komunikowanie pożądanego sposobu zachowa-
nia bądź przeciwstawianie się niewłaściwemu postępowaniu. Może zatem
sprzyjać motywacji, gdyż za jej pośrednictwem uświadamiamy członkom or-
ganizacji, czego się od nich oczekuje, jak mogą poprawić swoją efektywność
i jakie popełniają błędy. Informowanie o celach i przekazywanie informacji
zwrotnej o postępach w ich osiąganiu pobudza motywację.
Komunikacja umożliwia również wyrażanie uczuć i zaspokajanie potrzeb

społecznych, stanowiąc mechanizm wyrażania zadowolenia czy frustracji.
Funkcjonowanie w zespołach wymaga ujawniania uczuć i emocji, zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych, co jest możliwe właśnie dzięki komuni-
kowaniu się ich członków.
Przekazywanie danych czy informacji stanowi niezbędny składnik procesu

podejmowania decyzji. Dzięki komunikacji możliwe staje się skuteczniejsze
działanie przy mniejszym poziomie ryzyka. Każdy proces komunikowania się
pełni przynajmniej jedną ze wspomnianych funkcji i jest przez to niezbędnym
elementem funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, a także w organi-
zacji.
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2. OPTYMALIZACJA PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ

Charles Handy pisze, że „niewłaściwa komunikacja jest zewnętrznym prze-
jawem ukrytych zaburzeń w organizacji”6. Efektywność komunikacji zależy
od podobieństwa umiejętności komunikacyjnych, postaw, wykształcenia, do-
świadczeń społecznych i kultury uczestników tego procesu. Im większe róż-
nice w obrębie wymienionych cech, tym większe prawdopodobieństwo niepo-
wodzenia w komunikacji. Nieefektywność komunikacji oznacza, że znaczenie
wiadomości, stworzone przez odbiorcę, będzie różnić się od znaczenia przy-
jętego przez nadawcę. Skuteczne komunikowanie się zachodzi zatem wów-
czas, gdy wiadomość zostanie właściwie zrozumiana.
Jeśli w komunikacji zabraknie jednego z elementów wymienionych wcześ-

niej w schemacie procesu komunikacji, uznaje się, że komunikowanie się nie
nastąpiło. Może się np. zdarzyć, że wiadomość była wysłana przez nadawcę,
ale nie była odebrana. Komunikat może być też zakłócony przez tzw. szumy,
czyli wszystkie zewnętrzne dźwięki słyszalne w trakcie dekodowania komu-
nikatu. O pełnym procesie komunikacji mówimy wtedy, kiedy między nadaw-
cą a odbiorcą nastąpi sprzężenie zwrotne. Może ono przyjmować formy za-
równo bezpośrednie (ustne potwierdzenie przyjęcia komunikatu), jak i po-
średnie, wyrażone poprzez działanie czy dokumentację. Silne sprzężenie
zwrotne przyczynia się do skuteczniejszego komunikowania.
Dobra komunikacja to taka, która:
– eliminuje szumy,
– korzysta ze sprzężenia zwrotnego,
– korzysta w odpowiedni i świadomy sposób z komunikacji werbalnej

i niewerbalnej,
– umie dobrać rodzaj komunikacji do czasu, miejsca i celu.
Proces komunikacji w organizacji nie powinien być chaotyczny. Wypraco-

wane metody komunikowania się powinny być ustandaryzowane, tak aby
można było doskonalić komunikację (organizacja ucząca się).
Dzięki dobrej komunikacji można osiągnąć duże sukcesy, ignorując ją –

spektakularną porażkę. To od organizacji (i wszystkich jej członków) zależy,
jak wykorzysta się wiedzę o komunikacji w przedsiębiorstwie.

6 C. H a n d y, Understanding Organisations, Oxford University Press, 1993.
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P r z e z w y c i ę ż a n i e b a r i e r w k o m u n i k a c j i
Pomimo tak wielu możliwości komunikowania się porozumienie między-

ludzkie jest trudne do osiągnięcia. Na każdym etapie przekazywania infor-
macji, począwszy od naczelnego kierownictwa, a skończywszy na personelu
wykonawczym, może dojść do istotnych deformacji przekazywanych treści.
Bożydar Kaczmarek wymienia katalog barier w przekazie i odbiorze komuni-
katu7. Do utrudnień w nadawaniu zalicza on wieloznaczność komunikatów,
osobistą perspektywę, język, asynchronizm przekazów i grupę barier zwią-
zanych z komunikatami: ich sprzeczność, agresywność, równoległość, nie-
informacyjność i ambiwalentność. Natomiast wśród problemów związanych
z odbiorem wymienia słuch fonematyczny, filtrowanie, interpretację, nie-
uwagę, krytycyzm i skojarzenia.
Do głównych barier w komunikacji w firmie można zaliczyć:
1. Różnice w postrzeganiu (sposób zrozumienia niektórych informacji

zależy np. od stopnia i rodzaju wykształcenia nadawcy i odbiorcy; ten sam
komunikat może być różnie interpretowany przez nadawcę i odbiorców);
2. Różnice językowe (komunikat będzie odebrany przez odbiorcę tylko

wówczas, gdy język jego nadania jest dla niego zrozumiały);
3. Emocje i nieufność (komunikat może zostać zniekształcony, jeśli od-

biorca jest np. zestresowany, zazdrości, odczuwa gniew i nie ufa nadawcy,
który, być może, piastuje wyższe stanowisko niż odbiorca; bariera ta może
też być związana ze strukturą władzy, dlatego w komunikowaniu się warto
wyeliminować reakcje emocjonalne);
4. Niezgodność między komunikacją językową i niejęzykową (aby komuni-

kat został prawidłowo odebrany, tzw. mowa ciała musi być odzwierciedleniem
i potwierdzeniem wypowiedzi słownej);
5. Niedrożne kanały informacji (formalne i nieformalne kanały przebiegu

informacji sprawdzają się tylko wówczas, gdy wszystkie ich ogniwa działają
prawidłowo);
6. Przeciążenie – nadmiar informacji lub ich niejednoznaczność (komunikat

musi być jednoznaczny i w miarę zwięzły, tak aby nie doszło do nieporozu-
mień związanych z nadinterpretacją).
Gdy nie ma komunikacji, utrudniony lub wręcz zablokowany jest przepływ

informacji z wyższych do niższych szczebli zarządzania i bezpośrednio do
pracowników. Personel czuje się w takiej sytuacji zagrożony, niepewny co do

7 B. K a c z m a r e k, Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
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własnych losów, dba wyłącznie o osobiste interesy i zabezpieczanie swojej
pozycji. Jeżeli pracownicy otrzymują informacje jedynie drogą nieformalną
i nie wiedzą, co się dzieje, jaka jest przyszłość firmy i ich własna, jakie
zmiany ich czekają i jak się do nich przygotować, budują własne (oparte na
wyobrażeniach i plotkach) obrazy przyszłości, z reguły katastroficzne lub
przesadnie optymistyczne. Taka sytuacja wcześniej czy później doprowadzi
do kryzysu w firmie.
Kluczowa postawa kierownicza w zarządzaniu, jak już wcześniej była

o tym mowa, to postawa nastawiona na aktywne komunikowanie się, samo-
rozwój, umiejętną współpracę i współdziałanie nie tylko między jednostkami,
ale również z klientem.

K o m u n i k a c j a w p o l s k i c h f i r m a c h
p o r o k u 1989
Wprowadzenie systemu otwartej komunikacji wewnętrznej napotyka opór

zwłaszcza w tych polskich organizacjach, które funkcjonowały w systemie
gospodarki centralnie stosowanej. Tamten ustrój gospodarczy i polityczny
z punktu widzenia komunikacyjnego określa się jako system informacji
reglamentowanej.
Ukształtowana w czasach PRL kultura organizacji przenosi się na postawy

dzisiejszego menedżmentu i pracowników. Jest to zjawisko, które obserwuje
się przede wszystkim w tych firmach, które nie wprowadzają systemów ko-
munikacji wewnętrznej i nie kierują się zasadą, że dobrze poinformowany
pracownik jest aktywny i nie jest manipulowany informacjami z „drugiego
obiegu”: plotką lub wybiórczo przekazywanymi informacjami przez lepiej
„zorientowanych” („poinformowanych”) członków organizacji lub liderów
związkowych. Inaczej mówiąc, system komunikacji wewnętrznej powinien być
tak zorganizowany, żeby wszystkie informacje, które nie są tajemnicą firmy,
były dostępne dla jej pracowników. Takie założenie komunikowania się
z członkami organizacji jest niezbędnym warunkiem otrzymywania informacji
zwrotnych, mówiących o nastrojach wśród załogi i ewentualnych problemach
w firmie8.
Według badań prowadzonych w Polsce na nowej kulturze, w której domi-

nującą rolę odgrywa komunikowanie się, mogą zyskać ludzie aktywni, krea-
tywni, przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, młodzi, niebojący się ryzyka.

8 P. B i e l a w s k i, Komunikacja wewnętrzna, w: http://www.epr.pl (15.04.2008).
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Natomiast tracą na niej ci, którzy nie potrafią zaadaptować się do nowych
warunków, trwają w starych schematach myślenia i działania.
Wdrażanie rynkowych zasad zarządzania przedsiębiorstwami i kształtowa-

nie nowej prorynkowej kultury organizacji związane jest z istnieniem spo-
łecznego oporu wobec wprowadzanych zmian. Sposób wykonywania pracy,
formy stosunków międzyludzkich czy też stopień i formy uczestnictwa w za-
rządzaniu to też aspekty kulturowe związane z porozumiewaniem się i zarzą-
dzaniem informacją.
Obserwacja rzeczywistości polskiej pozwala na stwierdzenie, że prze-

kształcenia własnościowe w dużym stopniu znoszą ograniczenia w sposobie
zarządzania, a zwłaszcza w przypadku, gdy wprowadzane są rozwiązania firm
zagranicznych, które przejęły przedsiębiorstwa państwowe w drodze prywa-
tyzacji9.
Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia kształcenia polskiej kadry

menedżerskiej, tak aby potrafiła zarządzać i myśleć strategicznie mimo
znikomego doświadczenia w gospodarce rynkowej. Często zdarza się, że kie-
rownikiem w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach zostaje przedstawiciel
zagranicznej firmy, która wykupiła spółkę. Rozwiązanie takie jest w po-
czątkowej fazie (tuż po prywatyzacji) korzystne. Lepiej jednak, aby mene-
dżerem został wkrótce obywatel kraju, w którym firma ma swoją siedzibę.
Któż bowiem lepiej zrozumie bolączki polskiej organizacji niż Polak? Do
potrzeb polskich konsumentów i pracowników najlepiej może się odnieść
polski menedżer, wychowany i kształcony w polskiej kulturze i rzeczywis-
tości rynkowej.

ZAKOŃCZENIE

Trudno wyobrazić sobie życie w społeczeństwie, rodzinie czy organizacji
bez komunikowania się z innymi. Komunikacja daje nam szansę na wymianę
myśli i współdziałanie. Jest procesem społecznym o ważnym znaczeniu dla
funkcjonowania pojedynczych jednostek i całych organizacji. Dobra komuni-
kacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich
opór wobec zmian. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, czują
się docenieni i traktowani poważnie, dlatego mają poważne i pozytywne po-

9 A. B e r g t o l d, Efektywna komunikacja w organizacji, w: http://kadry.nf.pl
(15.04.2008).
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dejście do wykonywanych zadań. Komunikacja wewnętrzna w organizacji jest
więc ważnym narzędziem przeciwdziałania kryzysom wewnętrznym, zapew-
niającym efektywne działania. Dostarczając pracownikom pełną informację,
okazuje się im zaufanie i szacunek, a także dzieli się z nimi odpowie-
dzialność.
Ze względu na wszechobecność i znaczenie komunikacji w przedsiębior-

stwie niezmiernie ważnym zadaniem menedżerów jest skuteczne zarządzanie
procesem komunikowania się. Powinni oni wiedzieć, w jaki sposób maksyma-
lizować potencjalne korzyści z komunikacji i minimalizować ewentualne
problemy, przezwyciężając bariery w komunikacji.
Brak skutecznej komunikacji jest jedną z najpoważniejszych przeszkód na

drodze do efektywnej działalności grupowej. Dotyczy to zarówno przekazy-
wania odpowiednich wiadomości, jak i rozumienia ich znaczeń.
W zależności od tego, czy pracownicy i menadżerowie znają i stosują

zasady efektywnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, czy polecenia są
jasne czy nieczytelne, a oczekiwania znane lub nieprzewidywalne, praca
przebiega harmonijnie, a zadania są wykonywane.
Bez komunikacji w przedsiębiorstwie nie można mówić o pełnym kształcie

pracy firmy. Wyraża to hasło: „Bez skutecznej komunikacji nie ma sprawnej
organizacji!”
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EFFECTIVE COMMUNICATION IN A COMPANY

S u m m a r y

Communicating in an organization is one of the most important problems of modern
companies. The wrong system of communication is an outer symptom of latent disturbances
in organization.

The process of communication should be worked out the best that it is possible, so that
the work of the economic entity was most effective. Managers should know in what way to
maximize the potential profits on communication and minimize possible problems by
overcoming the barriers in communication.

Introducing the system of open inner communication often encounters resistance, especially
in those Polish organizations that functioned in the system of centrally directed economy.
However, active, creative, enterprising, well educated, young people who are not afraid of
risks, may profit from the new culture, in which communicating plays a dominating role. On
the other hand, those who cannot adopt their attitudes to the new conditions and keep to the
old schemas of thinking and acting, lose.

Owing to good communication one may achieve great successes, but ignoring it he may
experience a spectacular failure.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: komunikowanie się, bariery w komunikacji, optymalizacja komunikacji.

Key words: communicating, barriers in communication, optimizing communication.
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JAKO PRZEJAW ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIEGO

Autorka pragnie zwrócić uwagę na problematykę społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstwa w kontekście wyróżników zarządzania europejskiego
przedsiębiorstwem. Wynika ono niewątpliwie z dziedzictwa kulturowego
Europy, gdzie przedsiębiorstwo traktuje się jako część społeczeństwa
i dostrzega zobowiązania przedsiębiorstwa jako instytucji społecznej.
Niewątpliwie takie postrzeganie przedsiębiorstwa jest ściśle powiązane z ety-
ką biznesu, a także z corporate governance, zwłaszcza w kontekście jedno-
czącej się Europy. Warto zauważyć, że problematyka ta wiąże się z edukacją
menedżerów, co ma istotny wpływ na powodzenie procesu integracji europej-
skiej. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw staje się raison d’être
paradygmatu zarządzania europejskiego, podkreśla się społeczny wymiar
działalności przedsiębiorstw, który jednak nie jest tak samo ważny jak
realizacja celów ekonomicznych. Poszukiwanie równowagi pomiędzy nimi jest
ważnym zadaniem dla menedżerów, bowiem wypełnianie ekonomicznej roli
firmy i motywacja pracowników stają się podstawą do realizowania społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że wymaga to dłuż-
szego przedziału czasowego i zaufania.

Dr KATARZYNA SOŁKOWICZ – adiunkt Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL; adres do
korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. 81 4453436, kasiams@op.pl
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Ostatni wiek był niezwykle zróżnicowany, jeśli chodzi o poglądy doty-
czące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Koniec wieku XIX i po-
czątek XX stulecia w Stanach Zjednoczonych rozpoczął erę przedsiębiorców.
Nieliczni właściciele przedsiębiorstw, tzw. kapitanowie przemysłu, wśród nich
J. D. Rockefeller, C. Vanderbilt, J. P. Morgan, A. Carnegie, zbudowali im-
peria w różnych branżach1. W erze wielkiego kryzysu, od 1929 r. do końca
lat trzydziestych, za problemy gospodarcze obciążano kręgi gospodarcze,
natomiast państwowe regulacje działalności gospodarczej pozwalały uniknąć
problemów w przyszłości. Ponadto rezultatem takich decyzji było dokład-
niejsze wskazanie granic odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
„Okres wielkich społecznych niepokojów lat sześćdziesiątych, kiedy to przed-
siębiorstwa obciążono odpowiedzialnością za problemy społeczne i domagano
się od nich ich rozwiązania”2, to kolejny punkt zwrotny w podejściu do od-
powiedzialności społecznej. Obecnie przedsiębiorstwo odpowiada faktycznie
przed wieloma grupami swego otoczenia za swoje działania. R. W. Grifiin
nazywa je „elektoratem organizacji”, przez który rozumie się te osoby i or-
ganizacje, których bezpośrednio dotyczą działania danego przedsiębiorstwa
i które zainteresowane są jego wynikami.
Warto zauważyć, że zgodnie z teorią społecznej odpowiedzialności przed-

siębiorstwo jest instytucją nie tylko gospodarczą, ale i społeczną. Dotyczy to
zwłaszcza przedsiębiorstw zarządzanych przez profesjonalnych menedżerów,
a więc przede wszystkim spółek akcyjnych. Oni sami, będąc zależni od właś-
ciciela, odpowiadają za powodzenie przedsiębiorstwa na rynku, za interesy
akcjonariuszy, klientów i opinii publicznej. Niektórzy twierdzą, iż jest to
cecha charakterystyczna tych przedsiębiorstw. Teza ta zawiera pewną słusz-
ność, jednak inni wyrażają swój sceptycyzm wobec pewnych elementów idea-
lizujących zachowania przedsiębiorstw3.

1 R. W. G r i f f i n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2000, s. 144.

2 Tamże, s. 145.
3 E. D o m a ń s k a, Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1996, s. 192-194;

W. M i s i ń s k i, Grupy interesów a cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
Wrocław 1997, s. 53 i n.
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Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane działalnością przedsiębiorstwa
nazywa się „stronami zainteresowanymi”, co w języku angielskim wyraża sta-
keholders.

P. Płoszajski wyraża pogląd, że przedsiębiorstwa będą w przyszłości
w mniejszym stopniu dbać o interesy akcjonariuszy, a bardziej troszczyć się
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o dobre stosunki ze wszystkimi współpracującymi instytucjami4. Zupełnie
odmienne poglądy prezentuje E. Sternberg, twierdząc, że uwzględnianie
w biznesie, poza dobrem właścicieli, dobra innych „stron zainteresowanych”
opiera się na błędnych założeniach5. „Zużywanie zasobów przedsiębiorstwa
na cele inne niż działania gospodarcze to tak naprawdę złodziejstwo: nie-
uprawnione przywłaszczanie tego, co należy do właścicieli. Kierownictwo
przeznaczając fundusze przedsiębiorstwa na cokolwiek innego od prawomoc-
nego celu przedsiębiorstwa dopuszcza się zwykłego wyłudzenia: wykorzystu-
jąc cudze pieniądze dla własnych celów, pozbawia właścicieli ich własności
tak samo, jak gdyby grzebało w kasie. To, że przejęte zasoby przekazało na
cele, które powszechnie uważa się za szczytne bądź za obowiązki wobec spo-
łeczeństwa, nie sprawia, że przejęcie ich jest w jakikolwiek sposób mniej-
szym złodziejstwem”6.
Cannon T. dostarcza przykładów przedsiębiorców, dla których interes

społeczny rozumiany jest jako odpowiedzialność za funkcjonowanie załóg
i społeczności, w których działają7. Jednak w chwili obecnej, według tego
autora, należy przejść od przykładów do działań na wielką skalę.
Zdaniem M. Croziera „dalszy rozwój myśli o zarządzaniu i społeczeństwie

wymagać będzie nowych pomysłów na zorganizowanie stosunków społecz-
nych”8. To stanowi swoistą konieczność przeprowadzenia rewolucji w zarzą-
dzaniu, która jest rezultatem wielu zmian gospodarczych i społecznych.
Słuszne jest jego twierdzenie: „Tworzenie przyszłości, rozwój społeczeństw
i organizacji – to przede wszystkim transformacja ludzi, którzy się na nie
składają, a mówiąc precyzyjniej – transformacja stosunków, jakie między
nimi zachodzą, oraz systemowych reguł gier, zasad wymiany i zwyczajów,
umożliwiających im przeżycie i poprawę warunków bytu”9.

4 P. P ł o s z a j s k i, Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, w: Menedżer
u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Huma-
nistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998, s. 25.

5 E. S t e r n b e r g, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1998, s. 68.

6 Tamże, s. 59. Pogląd niezwykle radykalny, negujący społeczną odpowiedzialność
przedsiębiorstwa.

7 T. C a n n o n, Corporate Responsibility. A textbank on Business Ethies Governance
Environment: Roles and Responsibilities, Pitman Publishing, London 1994, s. 44.

8 C r o z i e r M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postin-
dustrialnego, PWE, Warszawa 1993, s. 39.

9 Tamże, s. 163.
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Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
przedstawił R.W. Griffin10.

Tab. 1. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności

Argumenty za społeczną odpowiedzialnością Argumenty przeciwko społecznej
odpowiedzialności

1. Działalność gospodarcza stwarza problemy
i dlatego organizacje powinny uczestniczyć
w ich rozwiązywaniu.

1. Celem działalności gospodarczej
w społeczeństwie amerykańskim jest
przysparzanie zysków właścicielom.

2. Przedsiębiorstwa są obywatelami w naszym
społeczeństwie.

2. Zaangażowanie w programy społeczne
daje przedsiębiorstwom zbyt wielką
władzę.

3. Gospodarka często dysponuje zasobami
niezbędnymi do rozwiązania wielu problemów.

3. Istnieje możliwość konfliktu interesów.

4. Przedsiębiorstwa są partnerem w naszej
gospodarce, tak samo jak rząd i społeczeństwo.

4. Gospodarce brak doświadczenia w kie-
rowaniu programami społecznymi.

Źródło: R.W. G r i f f i n, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000, s. 150.

Mając na uwadze wartości zarządzania europejskiego, warto podkreślić, że
przedsiębiorstwo powinno stwarzać odpowiednie warunki pracy, godziwie pra-
cowników wynagradzać i zaspokajać ich inne potrzeby. Wówczas można mó-
wić o wewnętrznej odpowiedzialności społecznej. Interesy pracowników
i właścicieli są równoważone. Ponadto uwzględniając interesy partnerów na
rynku i przyczyniając się do rozwiązywania ważnych kwestii społecznych,
przedsiębiorstwo realizuje zewnętrzną odpowiedzialność społeczną. Może się
to dokonywać poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy, ochronę środowiska
przyrodniczego, podnoszenie warunków życia ludzi, działalność charyta-
tywną11.
Autorka pragnie podkreślić, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

jest zastosowaniem zasad odpowiedzialności do problemów związanych z biz-
nesem; jest uniwersalna, ponieważ zasady leżące u jej podstaw są powszech-
nie obowiązujące i zrozumiałe.

10 G r i f f i n, dz. cyt., s. 150.
11 Szerokie omówienie problematyki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa można

znaleźć w pracy H. Kreikebauma Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 208-220.
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CELE PRZEDSIĘBIORSTWA A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Społeczna odpowiedzialność bardzo mocno związana jest z celami, które
przedsiębiorstwo ma realizować. Przedsiębiorstwo ma dbać nie tylko o reali-
zację celów właścicieli, ale musi liczyć się z interesami grup otoczenia
i uwzględniać je. W związku z tym można wyróżnić wewnętrzną odpowie-
dzialność społeczną, która polega na zapewnieniu odpowiednich warunków
pracy i godziwego wynagrodzenia, oraz starać się zaspokajać potrzebę samo-
realizacji, szacunku w stosunku do własnych pracowników. Powinno ponadto
uwzględniać interesy swoich partnerów rynkowych i przyczyniać się do roz-
wiązywania ważnych i trudnych kwestii społecznych w regionie, w którym
działa, a niekiedy w całym kraju12. Określa się to mianem zewnętrznej
odpowiedzialności społecznej13.
Oczywiste wydaje się również stwierdzenie, iż od wielkości przedsię-

biorstwa zależeć będzie zakres jego odpowiedzialności społecznej. Często
odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw
europejskich, rozpatruje się w kategoriach powinności etycznych. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie nie
może być jedynym, a nawet podstawowym jego celem. Słuszna jest zatem
teza, że spełnianie powinności społecznych w stosunku do „stron zainte-
resowanych” jest możliwe tylko wówczas, gdy jego egzystencja jest długo-
terminowo zabezpieczona14. Zysk traktowany jest jako konieczny warunek
spełniania przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności społecznej, a nie jako
cel ostateczny jego działalności. Autorzy ci podejmują kwestię reorientacji
przedsiębiorstwa z nastawienia na wynik na nastawienie na porozumienie15.
Harmonijna realizacja celów wymaga akceptacji opinii publicznej, odpo-

wiedniej kultury organizacyjnej i spełniania odpowiedzialności społecznej
przez przedsiębiorstwo. J. K. Galbraith twierdzi, że „jednostka utożsami się

12 Przykładem działań świadczących o odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa są
m.in.: tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczanie bezrobocia, dbanie o ochronę środowiska
przyrodniczego, przyczynianie się do poprawy warunków życia ludności w danym regionie.
Szerszenie naświetlenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zwłaszcza przez
poszanowanie wymagań ekologicznych, zob. w pracy H. Kreikebauma Strategiczne planowanie
w przedsiębiorstwie, s. 208-220.

13 Materiały dydaktyczne Ecole de Hautes Etudes Commerciales, Lille, 1998.
14 H. S t e i n m a n, G. S c h r e y o g g, Zarządzanie. Podstawy kierowania przed-

siębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
1992, s. 59.

15 Tamże, s. 61.



145SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

z celami korporacji tylko wtedy, kiedy – w oczach jednostki – korporacja
identyfikuje się z jakimś istotnym celem społecznym [...] jeśli firma po
prostu zajmuje się zarabianiem pieniędzy i oficjalnie nie ma żadnego celu
społecznego [...] to od razu następuje w niej silny spadek morale jej dy-
rektorów i pracowników”16.
Zdecydowany przeciwnik postulatu społecznej odpowiedzialności,

M. Friedman stwierdza, „istnieje tylko jeden jedyny rodzaj odpowiedzialności
ze strony świata biznesu – wykorzystywać swe zasoby i podejmować działal-
ność w celu zwiększenia własnych zysków na tyle, na ile pozostaje to zgodne
z regułami gry [...] i przyjmować otwartą i wolną konkurencję, bez podstę-
pów i oszustw”, rozwiązywanie problemów społecznych natomiast powinno
się pozostawić zaangażowanym w to osobom i instytucjom rządowym17.
Peter F. Drucker w ogóle kwestionuje sądy na temat maksymalizacji zysku

przez przedsiębiorstwa. Prawie 50 lat temu pisał:

[...] jeżeli przeciętnemu biznesmenowi zada się pytanie, co to jest biznes, odpowie
prawdopodobnie – «to organizacja, która ma osiągnąć zyski». Tej samej odpowiedzi
udzieli najprawdopodobniej każdy ekonomista.

Tymczasem odpowiedź ta jest nie tylko fałszywa; jest także dla tematu nieistotna [...]
Nie oznacza to, że zysk i rentowność nie jest celem działalności przedsiębiorstwa ani
działalności w biznesie, lecz ich czynnikiem ograniczającym. Zysk nie stanowi wyjaśnie-
nia, przyczyny czy racji bytu działań i decyzji biznesu, lecz sprawdzian jego wartości.
[...] Problemem bowiem każdego biznesu nie jest maksymalizacja zysku, lecz osiągnięcie
dostatecznego zysku, który pokrywałby ryzyko działalności ekonomicznej, w ten sposób
pozwalając uniknąć strat18.

Wniosek, który wyciągnął z powyższych rozważań, był następujący:
„wręcz zbankrutowała dominująca w ekonomii teoria przedsiębiorstwa i jego
zachowań – teoria maksymalizacji zysku”19.
Wokół pojęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa H. I. Ansoff

zbudował teorię organizacji służącej otoczeniu. Według B. Wawrzyniaka jest
to przedsiębiorstwo ukierunkowane na odpowiedzialność, odpowiada na ocze-
kiwania zróżnicowanego otoczenia oraz instytucji i osób, które je tworzą.

16 J. K. G a l b r a i t h, Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa
1973, s. 243.

17 M. F r i e d m a n przy współpracy D. R o s e, Kapitalizm i wolność, tłum. M. Lasota
[i in.], Centrum im. A. Smitha Rzeczpospolita, Warszawa 1993, s. 114.

18 P. F. D r u c k e r, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, Kraków 1994, s. 51.

19 Tamże, s. 50.
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Zastąpi ono „przedsiębiorstwo w dzisiejszym jego rozumieniu, tj. organizację
konkurującą”20. Wydaje się, że przejawy paradygmatu zarządzania europej-
skiego są potwierdzeniem tej tezy. W chwili obecnej nie można rozważać
przedsiębiorstwa jako organizacji nastawionej na zysk. „Dzisiaj przedsię-
biorstwo, a także coraz częściej tradycyjnie rozumiana instytucja publiczna,
musi przede wszystkim spełniać oczekiwania zróżnicowanego zbioru udzia-
łowców. Stopień realizacji tych oczekiwań wyznacza, czy i w jakim stopniu
realizowana jest wartość, którą nazwano odpowiedzialnością społeczną.
W takich też kategoriach należy spojrzeć na zarządzanie przedsiębior-
stwem”21.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
A CHRZEŚCIJAŃSKA NAUKA SPOŁECZNA

W kwestii etyki gospodarczej i odpowiedzialności społecznej wypowiada
się Kościół, którego nauczanie stanowi integralną część dziedzictwa kul-
turowego Europy i jest niezwykle istotnym elementem tożsamości europej-
skiej. Analizując zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem, nie można
pominąć Chrześcijańskiej Nauki Społecznej. Po pierwsze dlatego, że zarzą-
dzanie europejskie przedsiębiorstwem znajduje się w kręgu kultury chrześ-
cijańskiej, która warunkuje zarządzanie przedsiębiorstwem. Po drugie dlatego,
że zanim przedsiębiorcy dostrzegli konieczność przestrzegania zasad etycz-
nych, na te tematy wypowiadała się Chrześcijańska Nauka Społeczna. Celem
jej jest przedstawienie uniwersalnych wartości i zasad. Kardynał Hofner pisze
o Chrześcijańskiej Nauce Społecznej, że „nie jest także zbiorem praktycznych
sposobów rozwiązania «kwestii społecznej» ani inteligentnym wyborem nie-
których stwierdzeń współczesnej socjologii, nadających się do zastosowania
w chrześcijańskim nauczaniu społecznym”, lecz stanowi integralną część
chrześcijańskiej koncepcji życia. [...] jest to zbiór pojęć filozofii społecznej,
wyprowadzonych z istotowo społecznej natury człowieka, oraz pojęć teologii,
wyprowadzonych z chrześcijańskiego porządku zbawczego, odnośnie do natu-
ry i uporządkowania społeczności ludzkiej, jak również odnośnie do norm

20 B. W a w r z y n i a k, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext,
Warszawa 1999, s. 213.

21 Tamże, s. 214.
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i obowiązków, które z niej wynikają, i które mają być realizowane w kon-
kretnych sytuacjach historycznych22.
Zakłada ona następujące zasady porządku społecznego: personalizm, soli-

darność, pomocniczość, dobro wspólne i sprawiedliwość23. Wynika z tego
między innymi wniosek, iż przedsiębiorstwo jest pewną całością, także spo-
łeczną, a kapitał ludzki jest ważnym jej zasobem24. „Integralny rozwój oso-
by ludzkiej w pracy nie stoi w sprzeczności, lecz raczej sprzyja większej jej
wydajności i skuteczności, choć może osłabić ugruntowany porządek władzy.
Przedsiębiorstwa nie można uważać jedynie za «zrzeszenie kapitałów»; jest
ono równocześnie «zrzeszeniem osób», w skład którego wchodzą w różny
sposób i w różnych zakresach odpowiedzialności zarówno ci, którzy wnoszą
konieczny do jego działalności kapitał, jak i ci, którzy w tę działalność
wnoszą swą pracę”25.
Jan Paweł II podkreśla, że „gospodarka jest [...] tylko pewnym aspektem

i wymiarem złożonej działalności ludzkiej. Jeżeli jednak się ją absolutyzuje
i produkcja oraz konsumpcja towarów znajdują się ostatecznie w centrum ży-
cia gospodarczego, stając się dlań jedyną, nie podporządkowaną żadnej innej
wartością, to przyczyny szukać należy nie tylko i nie tyle w samym systemie
gospodarczym, co w fakcie, że cały system społeczno-kulturalny, zapoznając
wymiar etyczny i religijny, został osłabiony i ogranicza się już tylko do
wytwarzania dóbr i świadczenia usług. [...] Przedsiębiorstwa nie można uwa-
żać jedynie za «zrzeszenie kapitałów»; jest ono równocześnie «zrzeszeniem
osób», w skład którego wchodzą w różny sposób i w różnych zakresach od-
powiedzialności zarówno ci, którzy wnoszą konieczny do jego działalności
kapitał, jak i ci, którzy w tę działalność wnoszą swą pracę”26.
Można skonstatować, że myśl chrześcijańska jest zgodna ze współczesnym

nurtem ekonomii, podkreślającym znaczenie odpowiedzialności społecznej
przedsiębiorstwa jako czynnika decydującego o jego sukcesie. Trudno nie
dostrzec związków Chrześcijańskiej Nauki Społecznej z wyróżnikami zarzą-

22 J. H o f n e r, Chrześcijańska Nauka Społeczna, WAM, Księża Jezuici, Kraków 1978,
s. 9.

23 Za: P. H. W e r h a h n, Przedsiębiorca, Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, seria
„Ordo Socialis”, nr 14, s. 27.

24 J a n P a w e ł II, Centesimus annus, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. I,
Rzym–Lublin 1987, s. 43.

25 Tamże.
26 J a n P a w e ł II, Centesimus annus, 1991.
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dzania europejskiego przedsiębiorstwem, a nawet wskazać ją jako jeden
z wielu elementów kształtujących współczesne zarządzanie europejskie.
Należy podkreślić, iż przedsiębiorstwa sporządzają swoiste raporty spo-

łeczne i etyczne, w ten sposób rozliczając się z działalności ze społeczeń-
stwem. Przedsiębiorstwa bywają postrzegane jako podmiot, którego nadrzęd-
nym celem jest przetrwanie, a nie jako narzędzie do generacji zysku. Bardzo
często zaczyna się stawiać długookresowe dobro przedsiębiorstwa przed bez-
pośrednimi korzyściami akcjonariuszy. Menedżer jest strażnikiem interesu
przedsiębiorstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

Badania przeprowadzone przez Lyon Graduate School of Business pod
auspicjami Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców wskazują, że waż-
niejsze od zysku jest przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku i realizacja
podjętych zobowiązań wobec społeczeństwa27. W związku z takim stanowis-
kiem można zauważyć inną cechę, a mianowicie skłonność do asekurowania
się i unikanie niepewności. Istotę powyższych stwierdzeń wyraża francuska
nazwa przedsiębiorstwa societe (‘społeczeństwo, społeczność, towarzy-
stwo’)28, a więc przedsiębiorstwo – towarzystwo z załogą mającą do siebie
zaufanie i motywację do wspólnego działania.
Wielu przedsiębiorców europejskich pojmuje interes społeczny jako od-

powiedzialność za funkcjonowanie załóg i społeczności lokalnych, w których
one działają. Dla wielu spośród nich staje się to zasadniczym celem za-
rządzania. Ponadto społeczności lokalne swymi działaniami mogą wymuszać
pozytywne zachowania przedsiębiorstw w tym zakresie. Przyczyną takich
działań jest fakt, iż coraz częściej właśnie społeczności lokalne, a także
społeczeństwa europejskie, stają się swoistymi udziałowcami jako indywi-
dualni bądź zbiorowi akcjonariusze, pracownicy, członkowie środowisk opi-
niotwórczych i organizacji społecznych.
„Dalszy rozwój myśli o zarządzaniu i społeczeństwie – zdaniem M. Cro-

ziera – wymagać będzie nowych pomysłów na zorganizowanie stosunków

27 H. B l o o m, R. C a l o r i, P. de W o o t, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa
1996.

28 L. S z w y k o w s k i, Słownik francusko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
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społecznych”29. Jest to główne zadanie, przed którym stoi współczesne
przedsiębiorstwo. Dotychczasowa logika zarządzania opiera się głównie na
technicznych prawach i zasadach zarządzania, dlatego niezbędne wydaje się
rozumienie potrzeb społecznych. Tak więc, jak twierdzi M. Crozier, „Two-
rzenie przyszłości, rozwój społeczeństw i organizacji – to przede wszystkim
transformacja ludzi, którzy się na nie składają, a mówiąc precyzyjniej –
transformacja stosunków, jakie między nimi zachodzą, oraz systemowych
reguł gier, zasad wymiany i zwyczajów, umożliwiających im przeżycie i po-
prawę warunków bytu”30.
Należy podkreślić, iż etyka jest fundamentem przedsiębiorstwa i w pew-

nym stopniu warunkuje sukces gospodarczy. Stwierdzenia te znajdują od-
zwierciedlenie w poglądach i postawach menedżerów europejskich, którzy
uważają zysk za jeden z podstawowych celów działalności przedsiębiorstwa,
ale nie uznają go za jego podstawową rację bytu. Zysk jest jedynie sposobem
do osiągania znacznie ważniejszych celów, co potwierdzają wcześniej przy-
taczane badania. Odczuwają oni potrzebę działania w swoim otoczeniu spo-
łecznym. Respondenci podkreślali, że przedsiębiorstwo ma swoistego rodzaju
zobowiązania wobec społeczeństwa, jest to rodzaj roli obywatelskiej do ode-
grania. Tego rodzaju zobowiązania zawsze były przez nich traktowane bardzo
poważnie, ale jednocześnie usiłowali zachować równowagę pomiędzy pracow-
nikami, klientami i społeczeństwem. Badani menedżerowie zgodnie twierdzili,
że maksymalizacja zysku wynikająca z prawa własności i motywacja pracow-
ników są podstawą do wypełniania roli społecznej. Między wymienionymi
czynnikami zachodzą ścisłe relacje. Bez osiągania określonych wyników fi-
nansowych żadne przedsiębiorstwo nie będzie mogło należycie wypełniać
jakiejkolwiek innej roli.
Uwagę zwraca jednak fakt, że przedsiębiorstwa europejskie ponoszą

określone koszty za wypełnianie roli społecznej. W określonych sytuacjach
przedsiębiorstwo nie będzie w stanie osiągnąć założonego udziału w rynku
czy też rozwijać swoich produktów. W efekcie może stać się mniej konku-
rencyjne w stosunku do innych. Z odpowiedzialnością społeczną wiąże się
kwestia horyzontu czasowego przy podejmowaniu decyzji. Respondenci pod-
kreślali długi horyzont czasowy decyzji, odwołując się do długoterminowych
strategii działań. Może to wynikać z charakteru rynków. Rynki amerykańskie

29 M. C r o z i e r, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania
postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993, s. 39.

30 Tamże, s. 163.
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są uznawane za handlowe, a rynki europejskie za inwestycyjne. Pozostaje to
w relacjach z celami zarządzania i czasem ich realizacji.
Koszt narzucany przez ustawodawstwo rządowe to, jak zgodnie podkreślają

uczestnicy badań, kolejny problem powodujący osłabienie konkurencyjności.
Do tej pory nierozwiązana pozostała kwestia dotycząca udziału państw
w systemie gospodarczo-rynkowym. Ponadto menedżerowie wskazują na ko-
nieczność dokonania deregulacji prawnych w Unii Europejskiej, tak aby
zamiast ogromnej liczby przepisów dotyczących tego samego problemu, róż-
niących się w zależności od kraju, powstał jeden zbiór przepisów prawnych,
obowiązujący wszystkich. Koła związane z biznesem próbują ponadto silnie
oddziaływać na wszystkie szczeble władzy.
„Pod wieloma względami «gospodarka społeczno-rynkowa» jest ekspery-

mentem, w który Europa dała się wciągnąć po II Wojnie Światowej. [...]
Obecnie wielu ludzi ma wątpliwości, czy eksperyment się udał, a zwłaszcza,
czy biznes europejski stać na to, aby ponosić koszty obciążeń społecznych,
zwłaszcza w okresie recesji”31. Euromenedżerowie podkreślają, że podej-
muje się próby ustalenia równowagi w tej kwestii, jednocześnie zmieniając
stanowiska w zakresie społecznej odpowiedzialności.
Trudne, wręcz niemożliwe jest rozważanie przejawów zarządzania euro-

pejskiego bez uwzględnienia odpowiedzialności społecznej. Stanowi ona in-
tegralną, nieodłączną część misji przedsiębiorstw europejskich. Wydaje się,
że już w niedługim czasie odpowiedzialność społeczna może okazać się prze-
wagą konkurencyjną przedsiębiorstw europejskich. Ewolucja poglądów i za-
chowań dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw europej-
skich jest uznawana za podstawę zmian w zarządzaniu europejskim przedsię-
biorstwem. Niewątpliwie czynnikiem determinującym zmiany w tym zakresie
jest świadomość euromenedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie przedsię-
biorstwami, ustalanie celów przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie ma za-
stosowanie tej koncepcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, ponieważ
to one wnoszą największy wkład w gospodarkę i zatrudnienie w krajach euro-
pejskich. Choć już obecnie wiele małych i średnich przedsiębiorstw angażuje
się w podejmowanie społecznej odpowiedzialności, to wsparcie przy rozpo-
wszechnianiu dobrych praktyk mogłoby okazać się pomocne w propagowaniu
wśród nich idei społecznej odpowiedzialności. Zdaniem autorki należy pod-

31 B l o o m, C a l o r i, de W o o t, dz. cyt., s. 76.
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kreślić, iż nieustannie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw europejskich
będzie wywierało ogromny wpływ na ten proces.
Podsumowując należy zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z odpo-

wiedzialnością społeczną. Po pierwsze, może ona stanowić efektywną stra-
tegię zarządzania w przedsiębiorstwie. Po drugie, przyczynia się dzięki temu
do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Po trzecie, kreuje pozytywny
wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu. Po czwarte, kształtuje korzystne
warunki do rozwoju społecznego i ekonomicznego. Po piąte, umożliwia pro-
wadzenie dialogu społecznego.
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t. I, Rzym–Lublin 1987.

K r e i k e b a u m H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN,
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Poltext, Warszawa 1999.
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AS A MANIFESTATION OF EUROPEAN TYPE OF MANAGEMENT

S u m m a r y

The aim of this study is to present social responsibility of enterprises which appears a
distinctive feature of European kind of management. Social responsibility becomes raison d’etre
of the paradigm of European management while profit is only a means to achieve much more
substantial benefits. According to the theory of social responsibility, an enterprise is not only
an economic organization but also a social one that serves the public. Also, arguments for and
against social responsibility of enterprises are presented here.
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PRZEGLĄD BADAŃ
NAD WPŁYWEM INICJATYW SPOŁECZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

NA REAKCJE KONSUMENTÓW

Współczesne przedsiębiorstwa podejmują wiele różnych inicjatyw społecz-
nych. Działania takie realizowane są zazwyczaj zgodnie z paradygmatem osią-
gania obopólnej korzyści, czyli niesienia pomocy beneficjentom takich pro-
gramów oraz osiągania korzyści przez przedsiębiorstwa (Smith, 2003).
Wspomniane korzyści mogą wynikać z takich reakcji konsumentów, jak: bar-
dziej przychylna postawa wobec przedsiębiorstwa, zwiększone zakupy, więk-
sza lojalność. W praktyce okazuje się jednak, że tylko niektóre programy
społeczne przedsiębiorstw prowadzą do korzystnych reakcji konsumentów. Co
więcej, istnieją przykłady takich inicjatyw społecznych, które okazały się
wręcz „szkodliwe” dla przedsiębiorstw (np. Yoon, 2003). W związku z tym
pojawia się szereg pytań na temat tego, jak konsumenci reagują na inicjatywy
społeczne przedsiębiorstw oraz co kształtuje ich zachowania.
Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia aktualnego stanu badań

na temat oddziaływania inicjatyw społecznych na reakcje konsumentów.
W związku z tak sformułowanym celem w pierwszej części artykułu dokona-
no charakterystyki polskich badań, a następnie przedstawiono rezultaty badań
zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizowanych reakcji konsu-
mentów oraz ich uwarunkowań.

Dr GRZEGORZ ZASUWA – asystent Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie
Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Adres: Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, e-mail: gzasuwa@kul.lublin.pl
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1. PRZEGLĄD BADAŃ POLSKICH

Odnaleziono jedynie trzy polskie prace związane z tematyką podejmowaną
w niniejszym opracowaniu. W kolejności chronologicznej są to:
– raport pt. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, będący

wynikiem badań przeprowadzonych przez Ipsos w 2002 r. na reprezentatyw-
nej grupie 1000 osób;
– monografia Ewy Grzegorzewskiej-Ramockiej pt. Koncepcja społecznej

odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, (2005) oraz
– monografia Jolanty Zrałek pt. Konsumenci wobec public relations –

komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych (2007).
W badaniu zrealizowanym przez Ipsos wykazano, że polscy konsumenci

– mimo relatywnie niskiej świadomości problematyki CSR oraz niskiej oceny
działań przedsiębiorstw w tym obszarze – przejawiają znaczne zaintereso-
wanie tą tematyką. Okazało się, że ok. 70% ankietowanych byłoby skłonnych
zapłacić więcej za produkty, jeśli mieliby pewność, że są przyjazne dla
środowiska i nie są produkowane z wykorzystaniem pracy dzieci1. Badanie
Ipsos ukazało także, że ponad połowa Polaków nie kupiłaby produktu firmy,
o której wiadomo, że jest społecznie nieodpowiedzialna (Ipsos 2003, s. 3-11).
We wspomnianym badaniu zapytano konsumentów, jaki wpływ miały po-

zytywne informacje o działalności firmy na stosunek do niej. 30% konsumen-
tów posiadających wiedzę o pozytywnych działaniach przedsiębiorstw stwier-
dziło, że skłoniło to ich do zakupu wyrobów lub usług takiej firmy, 17%
respondentów wskazało, że będzie używać ich w przyszłości, a 40% ankieto-
wanych – że rozmawia o takich firmach z innymi.
W badaniu Ipsos wykazano, że negatywne informacje o działaniach przed-

siębiorstwa prowadzą do takich reakcji, jak zaprzestanie kupowania produk-
tów (21%)2, powstrzymanie się od nich w przyszłości (15%) oraz krytyka
słowna w rozmowach z innymi (59%) – (Ipsos 2003, s. 11).
W pracy Ewy Grzegorzewskiej-Ramockiej jeden z podstawowych proble-

mów badawczych został sformułowany w postaci pytania: „Na ile realizacja
celów społecznych przez przedsiębiorstwa jest istotnym kryterium, transakcji

1 Podobne badania zrealizował Ipsos MORI w Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że
kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przy dokonywaniu zakupów jest bardzo
ważna dla 38% Brytyjczyków, a dość ważna dla dalszych 46% (Dawkins 2003, s. 2). Ukazuje
to, że dla ok. 80% obywateli Wielkiej Brytanii zagadnienie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw jest istotne.

2 W nawiasach podano odsetek respondentów wskazujących daną odpowiedź.
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rynkowych w segmencie młodych dorosłych konsumentów”3. W celu udziele-
nia odpowiedzi na tak sformułowane pytanie dokonano podziału responden-
tów ze względu na ich stosunek do celów społecznych przedsiębiorstwa na
wrażliwych, ambiwalentnych i niewrażliwych. Za osoby wrażliwe uznano ta-
kie, które wskazały, że dokonując wyboru między podobnymi produktami de-
cydują się na produkty przedsiębiorstwa, które realizuje jakiś ważny cel
społeczny. Osobom ambiwalentnym było obojętne, czy firma realizuje jakiś
cel społeczny, a „niewrażliwi” twierdzili, że nie ma to dla nich znaczenia. Do
konsumentów wrażliwych zaliczono ok. 46% respondentów, do ambiwalent-
nych – ponad 44%, „niewrażliwi” stanowili niecałe 10% badanej grupy osób.
Warto zauważyć, że ponad 2/3 konsumentów wrażliwych stanowiły kobiety
(Grzegorzewska-Ramocka 2005, s. 204-206).
Grzegorzewska-Ramocha w swej pracy podjęła próbę sprawdzenia, czy wy-

łonione grupy konsumentów różnią się pod względem preferowanych warto-
ści. Okazało się, że zarówno wrażliwi, ambiwalentni, jak i niewrażliwi kon-
sumenci mają bardzo zbliżone systemy wartości. Respondenci ze wszystkich
grup do najważniejszych wartości zaliczali m.in. miłość, rodzinę, zdrowie,
przyjaźń, komfort materialny, akceptację życia i jego pozytywnych stron,
pracę, wykształcenie, uczciwość. Współczynniki korelacji hierarchii wartości
między poszczególnymi grupami przyjmowały wartości w przedziale od 0,96
do 0,97 (tamże, s. 212).
Grzegorzewska-Ramocka określiła znaczenie celów społecznych w procesie

dokonywania zakupów w porównaniu do popularnych kryteriów wyboru, ta-
kich jak marka, cena, jakość itp. Porównań takich dokonano dla produktów
żywnościowych, kosmetyków i środków higieny, książek, obuwia, odzieży,
sprzętu RTV, sprzętu turystycznego oraz usług. Okazało się, że we wszyst-
kich przypadkach cele społeczne miały mniejsze znaczenie od klasycznych
kryteriów wyboru. Największy odsetek osób kierujących się celami społecz-
nymi przy wyborze produktów wynosił ponad 11% i występował w przypad-
ku artykułów żywnościowych oraz kosmetyków. Najmniej osób wskazało, że
kieruje się celami społecznymi przy dokonywaniu zakupów odzieży (2,9%),
sprzętu elektronicznego i RTV (2,9%) i obuwia (0,6%). Zgodnie z oczekiwa-
niami osoby „wrażliwe” znacznie częściej wskazywały cele społeczne jako
kryteria zakupu – w przypadku artykułów żywnościowych oraz kosmetyków

3 W analizowanej pracy za populację docelową przyjęto studentów ostatniego roku kie-
runku Zarządzanie i Marketing. Przebadano ogółem 1734 studentów z 18 ośrodków akademic-
kich w Polsce, tj. ok. 2,4% wszystkich absolwentów wymienionego kierunku.
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i środków higieny było to odpowiednio ponad 11,4% i 19,9%. Wyniki te
wskazują, że na rynku artykułów kosmetycznych, środków higieny oraz arty-
kułów żywnościowych panuje najkorzystniejsza sytuacja dla przedsiębiorstw,
które chcą podejmować inicjatywy społecznie odpowiedzialne (tamże, s. 269).
Badania dotyczące reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przed-

siębiorstw były także jednym z aspektów monografii Jolanty Zrałek4. Zaan-
gażowanie w akcje charytatywne potraktowano w niej jako jedno z narzędzi
public relations. Zapytano konsumentów, czy włączenie się producenta
w akcje charytatywne ma wpływ na wybór produktu. Okazało się, że najwięk-
szy odsetek osób deklarujących pozytywny wpływ działań prospołecznych na
dokonywane zakupy jest wśród osób po 65. roku życia (ponad 70%). W po-
zostałych grupach wiekowych ok. 40% ankietowych przyznawało, że takie
działania skłaniają ich do wyboru danego produktu (Zrałek 2007, s. 114-115).
Odnotowano również, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia konsu-

mentów maleje wpływ zaangażowania firmy w akcje dobroczynne na skłon-
ność do dokonywania przez nich zakupów. Podobną zależność zidentyfiko-
wano w przypadku postrzeganej przez konsumentów sytuacji materialnej.
Osoby oceniające swoją kondycję finansową jako bardzo złą przyznawały, że
zaangażowanie firmy w takie działania pozytywnie wpływa na dokonywane
przez nich wybory produktów (tamże, s. 114-115).
Wyniki badań J. Zrałek potwierdziły również rezultaty uzyskane w son-

dażu Ipsos. Podobnie jak we wspomnianej pracy okazało się, że konsumenci
deklarują karanie przedsiębiorstw łamiących prawo i źle traktujących swoich
pracowników przez powstrzymywanie się od zakupów ich produktów. Jedno-
cześnie ankietowani wskazywali, że będą kupować od producentów zaangażo-
wanych w akcję „Pajacyk” i nie zanieczyszczających środowiska naturalnego
(tamże, s. 114-115).
Podsumowując analizę wymienionych prac należy zauważyć, że wszystkie

przedstawione badania miały charakter sondażowy. Respondentów pytano
wprost, czy przy dokonywaniu zakupów biorą pod uwagę działania społecznie
odpowiedzialne przedsiębiorstw. We wszystkich pracach zidentyfikowano
znaczne grupy respondentów, które deklarowały, że realizacja inicjatyw spo-
łecznych przez przedsiębiorstwa jest jednym z kryteriów, jakie biorą pod

4 J. Z a r a ł e k, Konsumenci wobec „public relations” – komunikacyjne uwarunkowania
zachowań nabywczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Badania J. Zrałek przeprowadzono na dobranej kwotowo próbie 505 dorosłych mieszkańców
województwa śląskiego.
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uwagę przy dokonywaniu zakupów. Podsumowując, warto również zwrócić
uwagę na to, że wpływ negatywnych informacji na temat społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw wydaje się o wiele silniejszy niż wpływ
pozytywnych wiadomości na ten temat.

2. PRZEGLĄD BADAŃ ZAGRANICZNYCH

Przegląd badań zagranicznych rozpoczyna się od wstępnej ich charakte-
rystyki, uwzględniającej m.in. rodzaj analizowanych zmiennych, wielkość
prób badawczych, a także poziom realności badanych zjawisk. Następnie
dokonano charakterystyki wyników wspomnianych badań, ze szczególnym
uwzględnieniem rozpatrywanych reakcji konsumentów oraz ich uwarunkowań.

2.1. Wstępna charakterystyka badań

Zagraniczne prace pochodziły z lat 1996-2007. Najstarszy artykuł został
opublikowany przez Creyer i Ross. Przedstawiono w nim wyniki badań na te-
mat tylko jednego aspektu społecznej odpowiedzialności, mianowicie kwestii
istotności etycznego postępowania firmy dla konsumentów.
Działania podejmowane w ramach szeroko pojętego CSR są bardzo zróżni-

cowane. Znajduje to odzwierciedlenie również w prowadzonych badaniach na
ten temat. W analizowanych pracach badano wpływ aż 37 kombinacji zmien-
nych niezależnych. Najczęściej analizowanymi zmiennymi były: poziom spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (17 badań), stopień dopasowania
działań prospołecznych do firmy (9 badań) oraz postrzegane motywy podejmo-
wania takich działań (7 badań). W rozpatrywanych pracach analizowano rów-
nież inne zmienne, takie jak rodzaj działań prospołecznych, poparcie kon-
sumentów dla danej dziedziny CSR, płeć, wysokość dochodów respondentów.
Zmienne zależne, podobnie i niezależne, były znacznie zróżnicowane.

W szczególności badano takie reakcje konsumentów, jak: intencja dokonania
zakupu (19 badań), ocena produktu/usługi (4 badania), skłonność do zapła-
cenia wyższej ceny (1 badanie), ocena przedsiębiorstwa (8 badań), odporność
firmy na tzw. kryzys produktu (product harm crisis) (1 badanie), lojalność
wobec marki/firmy (4 badania) oraz inne zmienne.
Warto zwrócić uwagę na to, że w omawianych pracach analizowano także

różne formy inicjatywy społecznych przedsiębiorstw. Klasyfikacja badań pod
tym względem została dokonana przy wykorzystaniu typologii zaproponowa-
nej przez Kotlera i Lee (2005). Okazało się, że najczęściej badaniom pod-
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dawano społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe – ogółem 24 badania,
co stanowi ok. 50% ogółu – oraz działania filantropijne przedsiębiorstw (11
badań). Prowadzono także badania nad marketingiem społecznie zaangażowa-
nym oraz promocją społeczną. Szczegółowe dane na temat różnych form ini-
cjatyw społecznych przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Formy inicjatyw społecznych przedsiębiorstw

Forma inicjatywy Autorzy badań Liczba
badań

Promocja społeczna Menon, Kahn 2003 (3) 3

Filantropia
przedsiębiorstw

Becker–Olsen, Cudmore, Hill 2006 (2)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Brown, Dacin 1997 (1)
Ricks 2002 (2)
Simmons, Becker–Olsen 2006 (2)
Pirsch, Gupta, Grau 2007 (1)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (3)
Sen, Bhattacharya, Korschun 2006 (1)

11

Marketing społecznie
zaangażowany

Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003 (1)
Menon, Kahn 2003 (1)
Barone, Miyazaki, Taylor 2000 (4)
Van den Brink, Odekerken–Schroder, Pauwels 2006
(1)
Gupta, Pirsch 2006 (2)
Pracejus, Olsen 2004 (2)
Ellen, Mohr, Webb 2000 (1)

12

Społecznie
odpowiedzialne praktyki
biznesowe

Brown, Dacin 1997 (3)
Creyer, Ross 1996 (4)
Gupta 2002 (1)
Klein, Dawar 2004 (2)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (3)
Marin, Ruiz 2007 (1)
Mercer 2003 (1)
Mohr, Webb 2005 (1)
Prabu, Kline, Yang 2005 (1)
Rios, Martinez, Moreno, Soriano 2007 (1)
Salmones., Crespo, Bosque 2005 (1)
Sen, Bhattacharya 2001 (2)
Yoon 2003 (3)

24

Razem 50

* W nawiasach podano liczbę zrealizowanych prac badawczych.
Źródło: opracowanie własne.
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Opisywane prace różniły się stopniem realności analizowanych zdarzeń.
W większości przypadków badano wpływ fikcyjnych inicjatyw społecznych
podejmowanych przez wymyślone przedsiębiorstwa (20 badań). W dalszej ko-
lejności badano oddziaływanie hipotetycznych działań podejmowanych przez
rzeczywiste przedsiębiorstwa (18 badań). Tylko w 6 przypadkach – co sta-
nowi 12% ogółu badań – analizowano wpływ rzeczywistych działań prospo-
łecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów. Dane te pokazują, że po-
ziom realności analizowanych zjawisk był bardzo niski Szczegółowy wykaz
badań, uwzględniający poziom autentyczności analizowanych zjawisk, za-
mieszczono w tabeli 2.

Tab. 2. Poziom autentyczności analizowanych zjawisk

Inicjatywa

Firma
Fikcyjna Rzeczywista Razem

Fikcyjna

Barone, Miyazaki, Taylor 2000 (4)
Brown, Dacin 1997 (2)
Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003 (1)
Ellen, Mohr, Webb 2000 (1)
Gupta 2002 (1)
Klein, Dawar 2004 (1)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (3)
Mohr, Webb 2005 (1)
Pirsch, Gupta, Grau 2007 (1)
Rios, Martinez, Moreno, Soriano 2007 (1)
Van den Brink, Odekerken–Schroder,
Pauwels 2006 (1)
Yoon 2003 (2)

Menon, Kahn 2003 (4)
Pracejus, Olsen 2004
(2)

25

Rzeczywista

Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006 (2)
Brown, Dacin 1997 (1)
Creyer, Ross 1996 (3)
Gupta, Pirsh 2006 (2)
Klein, Dawar 2004 (1)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Lafferty, Goldsmith, Hult 2004 (1)
Ricks 2002 (2)
Sen, Bhattacharya 2001 (2)
Simmons, Becker-Olsen 2006 (2)
Yoon 2003 (1)

Creyer, Ross 1997 (1)
Lichtenstein,
Drumwright, Braig
2004 (1)
Marin, Ruiz 2007 (1)
Mercer 2003 (1)
Prabu, Kline, Yang
2005 (1)
Salmones, Crespo,
Bosque 2005 (1)
Sen, Bhattacharya,
Korschun 2006 (1)

25

Razem 37 13 50

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród różnych projektów badawczych można wyodrębnić m.in. badania
opisowe oraz analizy przyczynowe (Churchill 2002, s. 188-189). Analizowane
artykuły miały na celu określenie wpływu CSR na reakcje konsumentów oraz
identyfikację czynników oddziałujących na to zjawisko. W związku z tym
w większości przypadków stosowano analizy przyczynowe, w których wyko-
rzystywano przede wszystkim metodę eksperymentu laboratoryjnego (43 ba-
dań). Tylko w jednej pracy zastosowano eksperyment naturalny. W pozosta-
łych, sześciu pracach przeprowadzono badania opisowe. Szczegółowy wykaz
badań z uwzględnieniem wykorzystywanych projektów badawczych zamiesz-
czono w tabeli 3.

Tab. 3. Stosowane projekty badawcze

Rodzaj
projektu badawczego Autorzy badań Liczba

badań

Badania opisowe

Prabu, Kline, Yang 2005 (1)
Salmones, Crespo, Bosque 2005 (1)
Marin, Ruiz 2007 (1)
Creyer, Ross 1997 (1)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (1)
Mercer 2003 (1)

6

Badania przyczynowe

Klein, Dawar 2004 (2)
Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003 (1)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Brown, Dacin 1997 (3)
Pirsch, Gupta, Grau 2007 (1)
Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006 (2)
Pracejus, Olsen 2004 (2)
Gupta, Pirsch 2006 (2)
Van den Brink, Odekerken-Schroder, Pauwels 2006 (1)
Menon, Kahn 2003 (4)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (3)
Rios, Martinez, Moreno, Soriano 2007 (1)
Sen, Bhattacharya 2001 (2)
Simmons, Becker-Olsen 2006 (2)
Ellen, Mohr, Webb 2000 (1)
Sen, Bhattacharya, Korschun 2006 (1)
Barone, Miyazaki, Taylor 2000 (4)
Creyer, Ross 1996 (3)
Lafferty, Goldsmith, Hult 2004 (1)
Mohr, Webb 2005 (1)
Yoon 2003 (3)
Gupta 2002 (1)
Ricks 2002 (2)

44

Razem 50

Źródło: opracowanie własne.



161BADANIA NAD WPŁYWEM INICJATYW SPOŁECZNYCH

Rozpatrywane badania w większości przypadków zostały przeprowadzone
na studentach (29 badań) oraz osobach kontynuujących naukę na uczelniach
wyższych (6 badań). Tylko w 13 przypadkach prace badawcze przeprowadzo-
no na próbach pobranych z populacji rzeczywistych konsumentów. Jeśli do-
damy „studentów” i „osoby kontynuujące naukę”, to okaże się, że aż w 36
przypadkach przeprowadzono badania w środowisku akademickim, co stanowi
72% wszystkich badań. Szczegółowe dane na temat składu prób badawczych
zamieszczono w tabeli 4.

Tab. 4. Skład prób badawczych

Badane osoby Autorzy badań Ilość
badań

Konsumenci

Brown, Dacin 1997 (1)
Creyer, Ross 1997 (1)
Gupta, Pirsch 2006 (1)
Klein, Dawar 2004 (2)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (1)
Marin, Ruiz 2007 (1)
Mercer 2003 (1)
Mohr, Webb 2005 (1)
Ricks 2002 (2)
Rios, Martinez, Moreno, Soriano 2006 (1)
Salmones, Crespo, Bosque 2005 (1)

14

Osoby kontynuujące
naukę

Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006 (2)
Ellen, Mohr, Webb 2000 (1)
Sen, Bhattacharya 2001 (1)
Simmons, Becker-Olsen 2006 (2)

6

Studenci

Barone, Miyazaki, Taylor 2000 (4)
Brown, Dacin 1997 (2)
Creyer, Ross 1996 (3)
Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003 (1)
Gupta, Pirsch 2006 (1)
Gupta 2002 (1)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Lafferty, Goldsmith, Hult 2004 (1)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (3)
Menon, Kahn 2003 (4)
Prabu, Kline, Yang 2005 (1)
Pracejus, Olsen 2004 (2)
Sen, Bhattacharya, Korschun 2006 (1)
Sen, Bhattacharya 2001 (1)
Van den Brink, Odekerken-Schroder, Pauwels 2006 (1)
Yoon 2003 (3)

29

Studenci i konsumenci Pirsach, Gupta, Grau 2007 (1) 1

Razem 50

Źródło: opracowanie własne.
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Pod względem liczebności prób badawczych analizowane prace znajdują
się w przedziale od 61 do 3236 osób. Średnia liczebność próby wynosiła 292
osoby. Tylko połowę badań przeprowadzono na próbach większych niż 177
osób. W pozostałych przypadkach próby były mniej liczne. Ogółem we
wszystkich pracach badaniom poddano ponad 14 tys. osób.
Analizowane prace różnią się także pod względem poziomu zaawansowa-

nia zastosowanych narzędzi statystycznych. Najczęściej wykorzystywano
analizę wariancji (27 badań), rzadziej stosowano analizę regresji (9 badań)
oraz kombinacje wspomnianych narzędzi. Należy także zauważyć, że w sied-
miu pracach zastosowano modelowanie równań strukturalnych. Odpowiednie
dane zostały zamieszczone w tabeli 5.

Tab. 5. Wykorzystywane narzędzia analizy danych

Rodzaj analizy Autorzy badań Liczba
badań

Analiza korelacji Rios, Martinez, Moreno, Soriano 2007 (1) 1

Analiza regresji
Creyer, Ross 1996 (2)
Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004 (4)
Prabu, Kline, Yang 2005 (1)
Pracejus, Olsen 2004 (2)

9

Analiza wariancji

Barone, Miyazaki, Taylor 2000 (4)
Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006 (2)
Brown, Dacin 1997 (1)
Creyer, Ross 1996 (1)
Creyer, Ross 1997 (1)
Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003 (1)
Ellen, Mohr, Webb 2000 (1)
Gupta, Pirsch 2006 (2)
Lafferty, Goldsmith 1999 (1)
Menon, Kahn 2003 (4)
Mohr, Webb 2005 (1)
Pirsch, Gupta, Grau 2007 (1)
Ricks 2002 (2)
Sen, Bhattacharya 2001 (2)
Sen, Bhattacharya, Korschun 2006 (1)
Simmons, Becker-Olsen 2006 (2)

27

Analiza wariancji
oraz regresji

Mercer 2003 (1)
Gupta 2002 (1)
Yoon 2003 (3)
Van den Brink, Odekerken-Schroder, Pauwels 2006 (1)

6
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Modelowanie równań
strukturalnych

Brown, Dacin 1997 (2)
Klein, Dawar 2004 (2)
Lafferty, Goldsmith, Hult 2004 (1)
Marin, Ruiz 2007 (1)
Salmones, Crespo, Bosque 2005 (1)

7

Razem 50

Źródło: opracowanie własne

Rozpatrując badania pod względem zastosowanych narzędzi analizy da-
nych, należy zauważyć, że jedynie w kilku pracach sprawdzano, czy zostały
spełnione wymagane założenia przy poszczególnych metodach statystycznych.
W pozostałych przypadkach pomijano ten etap analizy danych i stosowano
metody statystyczne, tak jakby wszystkie założenia były spełnione.

2. ANALIZOWANE REAKCJE KONSUMENTÓW

W analizowanych pracach rozpatrywano wpływ podejmowania inicjatyw
społecznych przez przedsiębiorstwa na różne reakcje konsumentów. W szcze-
gólności badano wpływ wymienionych działań na takie reakcje, jak ocena
produktu, postawa wobec przedsiębiorstwa, skłonność do dokonania zakupu,
skłonność do zapłacenia wyższej ceny, lojalność wobec firmy.

2.1. Ocena produktu

Jedne z pierwszych bardziej interesujących badań na temat reakcji kon-
sumentów na poziom społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zostały
opublikowane przez Browna i Dacina (1997) w artykule pt. The Company
and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Response.
We wspomnianej pracy analizowano wpływ wizerunku na ocenę przedsiębior-
stwa oraz na ocenę nowo wprowadzanego produktu. W wizerunku wyróżnio-
no dwa wymiary: kompetencje i społeczną odpowiedzialność. W pracy przed-
stawiono wyniki trzech eksperymentów. W pierwszym badaniu dowiedziono,
że zarówno postrzegane kompetencje, jak i postrzegana społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa pozytywnie wpływają na ocenę nowo wprowadza-
nego produktu, przy czym wpływ kompetencji był znacznie silniejszy. Warto
w tym miejscu podkreślić, że oddziaływanie poziomu społecznej odpowie-
dzialności na ocenę nowo wprowadzanego produktu miało jedynie charakter
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pośredni. Społecznie odpowiedzialne działania kształtowały bezpośrednio
ocenę przedsiębiorstwa, ona zaś dopiero wpływa na ocenę produktu (Brown,
Dacin 1997, s. 68-84) (rys. 1).

W celu sprawdzenia wyników pierwszego badania przeprowadzono drugi
eksperyment. We badaniu tym potwierdzono większość prawidłowości z
pierwszego eksperymentu, poza dwoma wyjątkami. Mianowicie okazało się,
że postrzegana społeczna odpowiedzialność nowo wprowadzanego produktu
jest negatywnie związana z jego oceną. Wspomniany związek mógł być spo-
wodowany charakterem wprowadzanego produktu (lekarstwo). Poza tym oka-
zało się, że związek między oceną przedsiębiorstwa a oceną produktu miał
ujemny charakter (Brown, Dacin 1997, s. 68-84).
Zaskakujący ujemny związek z badania drugiego Brown i Dacin tłumaczą

efektem kontrastu, dobrze opisanym w literaturze marketingu i psychologii.
Kontrast prawdopodobnie zachodził między bardzo wysoką oceną przedsię-
biorstw, których wizerunki zostały wykorzystane w badaniu, a oceną nowo
wprowadzanego produktu, którego opis prawdopodobnie nie sprostał oczeki-
waniom konsumentów (Brown, Dacin 1997, s. 68-84).
W celu dokładniejszego poznania wpływu efektu kontrastu na związek

między oceną przedsiębiorstwa a oceną nowego produktu Brown i Dacin
przeprowadzili trzeci eksperyment. W badaniu tym postawiono hipotezę,
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wskazującą, że efekt kontrastu wystąpi wtedy, kiedy wizerunek przedsię-
biorstwa opiera się przede wszystkim na kompetencjach, a nie wystąpi, jeśli
wizerunek opiera się na społecznej odpowiedzialności. Wyniki trzeciego
badania potwierdziły wspomniane przypuszczenie. Okazało się, że nowy
„dobry” produkt firmy słabo ocenianej na podstawie kompetencji uzyskał
wyższą ocenę niż ten sam produkt przedsiębiorstwa pozytywnie ocenianego
na podstawie kompetencji. W przypadku przedsiębiorstwa, którego ocena
opiera się na społecznej odpowiedzialności, efekt kontrastu nie wystąpił
(Brown, Dacin 1997, s. 68-84).
Podobne badanie przeprowadzili siedem lat później Yoon i Gürhan-Canli

(2004). W swoim eksperymencie prosili respondentów o dokonanie oceny ja-
kości nowego modelu t-shirtu, wytworzonego przez hipotetyczną firmę.
Uczestnicy eksperymentu zostali podzieleni na cztery grupy, którym przed-
stawiono odpowiednio przygotowane opisy przedsiębiorstw: 2 (CSR pozytyw-
ny/negatywny) x 2 (CSR związany/niezwiązany z nowym produktem). Okaza-
ło się, że respondenci ocenili istotnie wyżej nowy produkt przedsiębiorstwa
o pozytywnym scenariuszu CSR niż o scenariuszu negatywnym, przy czym
zjawisko to miało miejsce jedynie w przypadku działań społecznie odpowie-
dzialnych związanych z nowym produktem (Yoon, Gürhan-Canli 2004, s. 102).
Badania nad wpływem poziomu społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw na ocenę produktu prowadzili również badacze hiszpańscy. Anali-
zowali oni wpływ postrzeganej społecznej odpowiedzialności w wymiarze
etyczno-prawnym i filantropijnym na ogólną ocenę świadczonych im usług.
Badanimi objęto 689 użytkowników telefonów komórkowych. Okazało się,
że przy większym stopniu postrzeganej społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstwa świadczone usługi telekomunikacyjne były również wyżej oce-
niane (Salmones, Crespo, Bosque 2005, s. 373-369).

2.2. Postawa wobec przedsiębiorstwa

Kolejna grupa badań dotyczy wpływu inicjatyw społecznych na postawę
wobec przedsiębiorstw. W wymienionych badaniach posługiwano się dwoma
określeniami: część badaczy stosowała termin ocena przedsiębiorstwa5

(corporate evaluation) – (Brown, Dacin 1997; Sen, Bhattacharya 2001; Yoon
2003; Mohr, Webb 2005; Marin, Ruiz 2007), inni używali terminu postawa

5 Pojęcie postawa definiowane jest jako skłonność do pozytywnego lub negatywnego
oceniania jakiegoś obiektu (np. Doliński 2004, s. 411).
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wobec przedsiębiorstwa (company attitude) – (Bhattacharya, Sen 2003b;
Bhattacharya, Sen 2004a; Sen, Bhattacharya, Korschun 2006; Prisch, Gupta,
Grau 2007; Becker-Olsen, Cudmore, Hill 2006).
Pionierskie badania na temat wpływu działalności prospołecznej przedsię-

biorstw na postawę wobec przedsiębiorstw zostały przeprowadzone przez
Browna i Dacina (1997)6. Inne interesujące prace badawcze zrealizowali
Sankar Sen i C.B. Bhattacharya (2001) cztery lata później. W swojej pracy
dodatkowo założyli, że na związek między społeczną odpowiedzialnością
przedsiębiorstwa a jego oceną wpływa poparcie konsumentów dla domeny
działań prospołecznych, ich identyfikacja z przedsiębiorstwem (company –
consumer congrence) oraz przekonania na temat związku między kompeten-
cjami przedsiębiorstwa a podejmowanymi inicjatywami społecznymi.
W celu zweryfikowania postawionych hipotez przeprowadzono dwa bada-

nia eksperymentalne. W badaniach tych wykazano, że osoby, których poparcie
dla działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw można uznać za
wysokie, identyfikowały się w większym stopniu z takimi przedsiębiorstwami
i oceniały je bardziej pozytywnie niż osoby, które w mniejszym stopniu
popierały wspomniane działania. Wykazano również, że kolejnym moderato-
rem relacji między inicjatywami społecznymi przedsiębiorstw a jego wize-
runkiem jest postrzegana relacja między kompetencjami przedsiębiorstwa
a działaniami społecznie odpowiedzialnymi. Osoby, które uważają, że ini-
cjatywy społeczne podejmowane są kosztem kompetencji przedsiębiorstwa
(trade off situation)7, reagują na takie inicjatywy mniej pozytywnie niż
osoby, które sądzą, że kompetencje przedsiębiorstwa oraz podejmowane przez
nie inicjatywy społeczne uzupełniają się wzajemnie (win to win situation).
Porównując siłę wpływu analizowanych czynników, należy zauważyć, że klu-
czowym jest poparcie konsumentów dla przedmiotu danej inicjatywy społecz-
nej (Sen, Bhattacharya 2001, s. 237).
Warto podkreślić, że Sen i Bhattacharya odkryli „pewnego rodzaju asy-

metrię” w reakcjach konsumentów na informacje o społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw. Okazało się, że ocena przedsiębiorstwa dokonywana
przez konsumentów jest bardziej wrażliwa na informacje negatywne niż na
pozytywne, nawet wtedy, gdy opinia negatywna jest wynikiem niepodejmowa-
nia działań prospołecznych (Sen, Bhattacharya 2001, s. 238). Wspomnianą

6 Rezultaty badań Browna i Dacina (1997) przedstawiono w punkcie 2.1.
7 Przez utratę kompetencji rozumiano tutaj utratę zasobów, które można byłoby przezna-

czyć na inne cele, takie jak podniesienie innowacyjności, udoskonalenie produktów itp.
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asymetrię potwierdzili również Lois Mohr i Deborah Webb (2005), którzy
w swoim badaniu analizowali wpływ inicjatyw społecznych podejmowanych
przez przedsiębiorstwo z branży obuwniczej. Okazało się, że osoby, którym
przedstawiono opis firmy o niskim poziomie społecznej odpowiedzialności,
oceniły istotnie niżej taką inicjatywę niż osoby z grupy kontrolnej, którym
nie podano żadnych informacji na temat CSR. Z kolei porównanie grupy,
której przedstawiono opis przedsiębiorstwa o wysokim CSR, z grupą kontrol-
ną nie wykazał istotnych różnic pod względem oceny firmy. Wydaje się to
kolejny dowód tego, że negatywne informacje o poziomie społecznej odpo-
wiedzialności mają większy wpływ na reakcje konsumentów niż informacje
pozytywne.
Wpływ poziomu postrzeganej społecznej odpowiedzialności na ocenę orga-

nizacji pojawia się również w pracy Marin i Ruiz (2007). Wspomniane bada-
nia zostały przeprowadzone w Hiszpanii, objęto nimi klientów instytucji
finansowych. Wykazano, że im poziom postrzeganej społecznej odpowiedzial-
ności firmy jest wyższy, tym lepiej jest ona oceniana przez konsumentów.
Uwzględniono tutaj – podobnie jak w pracy Sena i Bhattachary (2001) –
stopień identyfikowania się konsumenta z firmą. Trzeba zaznaczyć, że
w badaniu tym ocena przedsiębiorstwa w większym stopniu zależała od kom-
petencji firmy niż od poziomu CSR (Marin, Ruiz 2007, s. 254).
Istnieją również badania, które ukazują, że postrzegana społeczna od-

powiedzialność wpływa pozytywnie na postawę konsumentów wobec przed-
siębiorstwa. Wyniki takie uzyskano w badaniach Bhattacharya i Sena (2003b)
nad efektami partnerstwa między przedsiębiorstwem i organizacją nonprofit
oraz w badaniach tych samych autorów nad stworzeniem kompleksowego mo-
delu wyjaśniającego reakcje konsumentów na inicjatywy społeczne przedsię-
biorstw (2004a). Należy również wspomnieć o rezultatach eksperymentu na-
turalnego, przeprowadzonego w jednym z amerykańskich ośrodków akademic-
kich, który również potwierdza charakteryzowaną tutaj prawidłowość (Sen,
Bhattacharya, Korschun 2006).
Pozytywny wpływ poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

na postawę konsumentów wobec niego potwierdzają badania Prischa, Gupty,
Grau (2007). Wspomniani badacze wykazali, że działania instytucjonalne
w większym stopniu poprawiają postawę konsumentów wobec firm niż dzia-
łania CSR o charakterze promocyjnym.
Dotychczas omówione badania wskazywały, że istnieje pozytywny związek

między podejmowaniem inicjatyw społecznych przez przedsiębiorstwa a ich
oceną dokonywaną przez konsumentów. Okazuje się jednak, że działania
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prospołeczne mogą być odebrane przez konsumentów negatywnie. Ten intere-
sujący problem podjęła Yeosun Yoon (2003) w swojej pracy doktorskiej.
Autorka ta analizowała relację między dotychczasową reputacją przed-

siębiorstwa, poziomem dopasowania programu społecznego, źródłem informa-
cji o inicjatywie społecznej a oceną przedsiębiorstwa (Yoon 2003, s. 10-15).
W celu odkrycia zależności między tymi zmiennymi przeprowadzono trzy ba-
dania eksperymentalne. W dwóch wykorzystano spreparowane opisy sytuacji
fikcyjnych firm, a w trzecim wykorzystano prawdziwe historie z działalności
BP i Exonu. W pracy wykazano, że konsumenci będą podejrzliwi wobec
przedsiębiorstw, jeśli działalność prospołeczne kontrastują z dotychczasową
reputacją firmy. Dodatkowo podejrzliwość konsumentów może zostać zwięk-
szona, jeśli samo przedsiębiorstwo informuje o takich działaniach. W takim
przypadku inicjatywy społeczne podejmowane przez przedsiębiorstwa odbie-
rane są jedynie jako autopromocja i prowadzą do obniżenia jego oceny (Yoon
2003, s. 57).

2.3. Skłonność do dokonania zakupów

Wpływ zaangażowania prospołecznego przedsiębiorstw na intencję do do-
konania zakupu podejmowany był w licznych pracach dotyczących reakcji
konsumentów na CSR (Cui, Trent, Sulivan, Matiru 2003; Lafferty, Goldsmith
1999; Prabu, Kline, Yang 2005; Pirsch, Gupta, Grau 2007; Becker-Olsen,
Cudmore, Hill 2006; Pracejus, Olsen 2004; Gupta, Pirsch 2006; Sen,
Bhattacharya 2001; Mohr, Webb 2005; Sen, Bhattacharya, Korschun 2006;
Barone, Miyazaki, Taylor 2000; Gupta 2002; Ricks 2002). Jedno z pierw-
szych badań na ten temat zostało przeprowadzone przez Barbarę Lafferty
i Ronalda Goldsmitha (1999). Wspomniani badacze analizowali wpływ wia-
rygodności przedsiębiorstwa oraz wiarygodności osoby będącej źródłem
przekazu (endorser) na efektywność reklamy. Efektywność przekazu rekla-
mowego zoperacjonalizowano za pomocą trzech zmiennych: postawy konsu-
mentów wobec reklamy, marki oraz intencji do dokonania zakupów. W prze-
prowadzonym badaniu manipulowano fikcyjnym wizerunkiem przedsiębior-
stwa. Źródłem dużej wiarygodności było wsparcie na rzecz społeczeństwa
oraz ochrony środowiska naturalnego. Natomiast mała wiarygodność została
spowodowana „kiepską kontrolą jakości” (poor quality control) oraz domnie-
manym złamaniem przepisów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(SEC). Okazało się, że istnieje pozytywna zależność między wiarygodnością
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przedsiębiorstwa opartą na społecznej odpowiedzialności, a wymienionymi
zmiennymi zależnymi (Ronalda Goldsmith 1999).
Pozytywny wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na inten-

cję dokonania zakupu potwierdza również praca Mohr i Webb (2005). W wy-
mienionym artykule wykazano, że wyższy poziom CSR prowadzi do lepszej
oceny organizacji oraz silniejszej intencji do dokonania zakupów. Dowie-
dziono także, że negatywne informacje o odpowiedzialności społecznej firmy
mają większy wpływ na analizowane reakcje konsumentów niż pozytywne
informacje na temat społecznego jej zaangażowania (Mohr, Webb 2005).
Jedno z bardziej kompleksowych ujęć wpływu społecznej odpowiedzial-

ności na intencję dokonywania zakupu zostało przedstawione w pracy Sankara
Sena i C. B. Bhattacharya (2001). Badania tych autorów wykazały, że zwią-
zek między podejmowanymi przez przedsiębiorstwa inicjatywami społecznymi
a skłonnością do dokonywania zakupów przez konsumentów jest o wiele bar-
dziej złożony niż w przypadku oceny przedsiębiorstwa dokonywanej przez
konsumentów.
Wcześniejsze badania, m.in. Browna i Dacina (1997), wykazywały, że

związek między inicjatywami społecznymi a oceną nowego produktu ma cha-
rakter pośredni. Sugerowało to, że związek między wspomnianymi inicja-
tywami a intencją dokonania zakupu również będzie miał charakter pośredni.
Sen i Bhattacharya (2001) wykazali, że taki związek w pewnych warunkach
jest bezpośredni. Dowiedziono, że inicjatywy społeczne podejmowane przez
przedsiębiorstwa zwiększają bezpośrednio intencję dokonania zakupu nowego
produktu wtedy, kiedy takie działania powodują wzrost zdolności firmy do
wytwarzania produktów wysokiej jakości.
Sen, Bhattaharya i Korschun (2006) dowiedli także, że działalność fi-

lantropijna przedsiębiorstwa zwiększa intencję dokonania zakupu dotych-
czasowych produktów przedsiębiorstwa. W przeprowadzonym eksperymencie
naturalnym wykazano to na przykładzie działalności rzeczywistego przed-
siębiorstwa.
Pozytywnego wpływu społecznej odpowiedzialności na intencję dokonania

zakupów dowiedziono w pracy na temat oddziaływania CSR na tożsamość
organizacji. Analizowano w niej wpływ działań społecznie odpowiedzialnych
producentów obuwia sportowego. Jednym z wniosków, który wynika z prze-
prowadzonych badań, jest to, że intencja dokonania zakupów tylko pośrednio
zależy od społecznej odpowiedzialności, bezpośrednio zaś od tożsamości
przedsiębiorstwa (corporate identity) – (Prabu, Kline, Yang 2005).
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Dokonując analizy badań dotyczących wpływu działań społecznie odpowie-
dzialnych na chęć dokonania zakupu, warto zwrócić uwagę na wyniki prac
dotyczących skuteczności kampanii marketingu społecznie zaangażowanego.
W jednej z nich analizowano wpływ postrzeganych motywów podjęcia kam-
panii oraz skłonność konsumentów do „wymiany CSR na cenę i jakość pro-
duktów”. W celu sprawdzenia przypuszczeń przeprowadzono cztery badania
eksperymentalne. Okazało się, że kampania podejmowana jedynie z motywów
promocyjnych ma mniejszy wpływ na intencję dokonania zakupów niż podob-
na kampania podejmowana w celu wsparcia społeczności lokalnej. Wykazano
również, że konsumenci nie są skłonni płacić więcej za produkty z powodu
wspierania społeczności lokalnej oraz wykazują słabszą intencję dokonania
zakupu, jeśli kampania CRM prowadzi do obniżenia jakości produktu (Baro-
ne, Miyazaki, Taylor 2000).
Należy dodać, że nie wszystkie badania wskazują na pozytywne oddzia-

ływanie społecznej odpowiedzialności na intencję dokonania zakupu. W pracy
doktorskiej Gupty (2002) udowodnił, że wizerunek przedsiębiorstwa doty-
czący jego społecznej odpowiedzialności nie ma istotnego wpływu na intencję
konsumentów dokonania zakupu. Podobne wyniki uzyskano w pracy doktor-
skiej Ricksa (2002), poświęconej skuteczności strategicznych działań
filantropijnych. Tam także nie udało się dowieść, że podejmowanie pro-
gramów społecznych nasila intencję konsumentów dokonania zakupu.
Podsumowując dokonane rozważania, można stwierdzić, że wpływ pozio-

mu społecznej odpowiedzialności na intencję dokonania zakupów jest o wiele
bardziej skomplikowany niż związek między CSR a oceną organizacji. Zależy
on od wielu czynników i nie zawsze przynosi zamierzone rezultaty.

2.4. Skłonność do zapłacenia wyższej ceny

Oddziaływanie inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na skłonność kon-
sumentów do zapłacenia wyższej ceny, tzw. ceny premium, to kolejny kie-
runek badań. Za pionierski można uznać artykuł Elizabeth Creyer i Williama
Rossa (1997). Autorzy nie koncentrują się jedynie na wpływie inicjatyw
społecznych przedsiębiorstw na skłonność konsumentów do zapłacenia wyż-
szej ceny. Problem sformułowano w niej znacznie szerzej. Uwzględniono
kwestię nagradzania bądź karania przedsiębiorstw przez konsumentów za
etyczne lub nieetyczne zachowania.
Autorzy przeprowadzili badanie ankietowe na próbie 450 osób. Kwestio-

nariusz mierzył cztery zmienne: skłonność do nagradzania przedsiębiorstw za
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etyczne zachowania, skłonność do karania przedsiębiorstw za nieetyczne
zachowania, istotność etycznego postępowania firmy dla konsumenta oraz
oczekiwania co do etycznych zachowań przedsiębiorstw. Nagradzanie przed-
siębiorstwa polegało na gotowości płacenia wyższej ceny za produkty, karanie
przejawiało się w skłonności konsumentów do zapłacenia niższej ceny za
produkty pochodzące od przedsiębiorstw postępujących nieetycznie.
Okazało się, że skłonność do nagradzania przedsiębiorstw za etyczne

zachowania, jak i skłonność do ich karania za zachowania nieetyczne zależy
od tego, czy dla konsumentów jest ważne, aby firmy postępowały etycznie,
oraz od ich oczekiwań konsumentów w tej sprawie. Należy podkreślić, że
waga zachowań etycznych dla konsumentów o wiele silniej wpływa na anali-
zowane zmienne niż ich oczekiwania w tym względzie (Creyer, Ross 1997,
s. 428).
Trzeba podkreślić, że skłonność do zapłacenia „ceny premium” przejawiają

konsumenci, którzy popierają określoną inicjatywę społeczną podejmowaną
przez przedsiębiorstwo, szczególnie wtedy, kiedy ma ona formę marketingu
społecznie zaangażowanego. Innymi słowy konsumenci są skłonni do zapła-
cenia wyższej ceny, jeśli mają pewność, że zgromadzone w ten sposób pie-
niądze zostaną przeznaczone na szczytny cel (Bhattacharya, Sen 2004, s. 20).
Ale są też takie badania, których wyniki wskazują, iż konsumenci nie są
skłonni płacić więcej za produkty firm z powodu, że realizują one inicjatywy
społeczne (Barone, Miyazaki, Taylor 2000).

2.5. Lojalność konsumentów

W rozpatrywanych badaniach analizowano również wpływ społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw na lojalność konsumentów (Salomones
Crespo, Bosque 2005; Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004; Gupta 2002;
Prisch, Gupta, Grau 2007; Van den Brink, Odekeken, Pauwels 2006).
Badania także prowadzili m.in. hiszpańscy badacze Salomonesa, Crespo

i Bosque (2005). Analizowali oni relację między postrzeganą społeczną
odpowiedzialnością firm z rynku telefonii komórkowej a lojalnością ich
klientów. Społeczną odpowiedzialność rozpatrywano w wymiarze etyczno-
prawnym i filantropijnym. Ogółem przeprowadzono 689 wywiadów z użyt-
kownikami telefonów komórkowych. Wpływ CSR na lojalność konsumentów
okazał się jedynie pośredni, tzn. społeczna odpowiedzialność wpływała na
ocenę świadczonych usług, a ona oddziaływała na lojalność konsumentów
(Salmones, Crespo, Bosque 2005).
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Pozytywny wpływ społecznej odpowiedzialności na reakcje konsumentów
został dowiedziony również w badaniach eksperymentalnych nad rodzajami
inicjatyw społecznych przedsiębiorstw. Wykazano tam, że instytucjonalne
programy CSR wpływają w większym stopniu na lojalność konsumentów, bu-
dzą mniejszy sceptycyzm i są źródłem lepszego nastawienia konsumentów do
przedsiębiorstw niż promocyjne programy CSR (Pirsch, Gupta, Grau 2007).
Podobne wyniki uzyskali Van den Brink, Odekeken i Pauwels (2006),

którzy badali wpływ taktycznego oraz operacyjnego marketingu społecznie
zaangażowanego na lojalność konsumentów wobec marki. W badaniach po-
twierdziło się przypuszczenie, że operacyjny CRM w większym stopniu
zwiększa lojalność konsumentów niż CRM promocyjny. Wykazały one rów-
nież, że zmienną, która ma największy wpływ na lojalność, jest czas trwania
kampanii, oraz że kampanie marketingu społecznie zaangażowanego mogą
wpływać na lojalność konsumentów jedynie w przypadku tzw. mało angażu-
jących produktów (low involvement goods) – (Van den Brink, Odekerken-
Schroder, Pauwels 2006).
Problem wpływu społecznej odpowiedzialności firmy na lojalność konsu-

mentów podjęli Lichtenstein, Drumwright i Braig (2004) w swej pracy po-
święconej oddziaływaniu inicjatyw społecznych na skłonność konsumentów
do udzielania wsparcia organizacji nonprofit. Działania prospołeczne – jak
dowiedli autorzy – prowadzą zarówno do większej deklarowanej lojalności
konsumentów, jak i do lojalności realnej, mierzonej odsetkiem dokonywanych
zakupów w ciągu roku.
Należy dodać, że nie wszystkie badania dotyczące relacji między społeczną

odpowiedzialnością przedsiębiorstwa a lojalnością konsumentów potwierdzają
istnienie takiego związku. Gupty (2000) w swoich badaniach dotyczących
wpływu wizerunku przedsiębiorstwa na przewagę konkurencyjną zauważył,
że postrzegana społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nie ma związku
z lojalnością potencjalnych konsumentów.

2.6. Inne reakcje konsumentów

W literaturze przedmiotu znajdują się prace badawcze poświęcone wpły-
wowi społecznej odpowiedzialności na inne reakcje konsumentów, takie jak:
tożsamość przedsiębiorstwa (Prabu, Kline, Yang 2005), atrakcyjność toż-
samości (identity attractiveness) – (Marin, Ruiz 2007), postawa wobec marki
(Lafferty, Goldsmith 1999; Ricks 2002; Lafferty, Goldsmith, Hult 2004; Rios,
Martinz, Moreno, Soriano 2006), odporność przedsiębiorstwa na tzw. kryzys
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produktu (Klein, Dawar 2004) oraz udzielanie wsparcia organizacji nonprofit
(Lichtenstein, Drumwright, Braig 2004).
Badania nad wpływem społecznej odpowiedzialności na tożsamość organi-

zacji prowadzili Prabu, Kline i Yang (2005). Badaniami objęli potencjalnych
konsumentów czterech znanych producentów obuwia sportowego. Tożsamość
organizacji zoperacjonalizowano w wymiarze wartości i w wymiarze kompe-
tencji. Społeczną odpowiedzialność rozpatrywano przez analizę aktywności
firm w wymiarze etycznym, relacyjnym i filantropijnym. Autorzy stworzyli
cztery modele strukturalne – po jednym dla każdego przedsiębiorstwa. Modele
– mimo pewnych różnic między nimi – wykazały, że społeczna odpowiedzial-
ność kształtuje tożsamość organizacji.
Prace badawcze nad zachowaniami konsumentów pozwoliły ustalić, że po-

strzegana społeczna odpowiedzialność wpływa na atrakcyjność tożsamości
przedsiębiorstwa dla konsumentów. Potwierdziły to badania klientów in-
stytucji finansowych w Hiszpanii. W badaniach tych społeczna odpowie-
dzialność, obok kompetencji, była jednym z wymiarów wizerunku firmy.
Wpływ społecznej odpowiedzialności na atrakcyjność tożsamości był istotnie
silniejszy od wpływu kompetencji (Marin, Ruiz 2007).
Postawa wobec marki to kolejna reakcja konsumentów, która była przed-

miotem badań nad CSR. Wspomniani wcześniej Lafferty i Goldsmith (1999)
dokonując analizy skuteczności przekazu reklamowego wykazali, że społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa wpływa na postawę konsumentów wobec
marki. Pięć lat później ci sami autorzy dowiedli, że istotnym moderatorem
wpływu programów filantropijnych przedsiębiorstw na postawę konsumentów
wobec marki jest dopasowanie marki do organizacji nonprofit, będącej
przedmiotem inicjatywy społecznej (Lafferty, Goldsmith, Hult 2004). Sku-
teczność oddziaływania programów filantropijnych na postawę wobec marki
zależy od momentu ich podjęcia względem powstania problemu społecznego
oraz od tego, czy są one związane z docelową grupą konsumentów (Ricks
2002). Pozytywny wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na
postawę konsumentów wobec marki udowodnili również w swych badaniach
Rios, Martinez, Morenzo i Soriano (2006).
W zreferowanych tu artykułach badano relację między zaangażowaniem

prospołecznym firmy a sytuacją kryzysu produktu. Zrealizowane prace badaw-
cze potwierdziły założenie, że wysoki poziom społecznej odpowiedzialności
zmniejsza znacznie postrzeganą winę producenta. Prowadzi to do wyższej
oceny marki oraz silniejszej intencji dokonania zakupu (Klein, Dawar 2004).
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W rozpatrywanych badaniach wykazano, że podejmowanie inicjatyw spo-
łecznych przez przedsiębiorstwa może oddziaływać na postawę konsumentów
wobec organizacji nonprofit. Interesujące prace badawcze na ten temat prze-
prowadzili Lichtenstein, Drumwright i Braig (2004). Wykazali oni, że CSR
prowadzi do silniejszej identyfikacji konsumenta z organizacją nonprofit.
Oddziałuje ona na percepcyjne korzyści dla firmy, które następnie prowadzą
do realnych zachowań klientów. Okazało się, że identyfikacja konsumenta
z firmą zaangażowaną we współpracę z organizacją nonprofit powoduje, że
konsument wspiera organizację nonprofit (Lichtenstein, Drumwright, Braig
2004).

WNIOSKI

Dokonany przegląd prac badawczych daje podstawę do sformułowania
kilku wniosków:
– po pierwsze, w polskiej literaturze przedmiotu brakuje prac badawczych

dotyczących reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw.
Odnaleziono tylko trzy opracowania, w których zawarte były wyniki badań
tego problemu. Badania miały jedynie sondażowy charakter. Wynika z nich,
że znaczna część polskich konsumentów przywiązuje wagę do działań spo-
łecznie odpowiedzialnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa, oraz że
skłania to konsumentów do nagradzania ich m.in. przez nabywanie wytwo-
rzonych przez nie produktów;
– po drugie, wyniki zagranicznych przyczynkowych badań wskazują, że

proces reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jest
o wiele bardzie skomplikowany, niż wynika to z ich deklaracji. Reakcje
konsumentów kształują liczne i różnorodne czynniki, co sprawia, że tylko
niektóre programy społeczne powodują wystąpienie korzystnych reakcji,
takich jak poprawa postawy wobec firmy, czy silniejsza intencja dokonania
zakupu jej produktów. Paradoksalnie okazuje się, że pewne inicjatywy spo-
łeczne mogą nawet „zaszkodzić” przedsiębiorstwom, obniżyć ich dotych-
czasową reputację;
– po trzecie, wydaje się, że należy zachować znaczną ostrożność przy

przenoszeniu wyników badań zagranicznych na polską populację. Większość
badań została zrealizowana w Stanach Zjednoczonych, państwie o kulturze
znacznie odmiennej od polskiej. Poza tym ponad 70% badań przeprowadzono
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na studentach, a próby badawcze w połowie przypadków liczyły mniej niż
177 osób.
Biorąc pod uwagę przedstawione wnioski, można stwierdzić, że istnieje

potrzeba podjęcia w Polsce pogłębionych badań dotyczących reakcji kon-
sumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw. Pozwolą one sformułować
praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, jak należy realizować programy
w paradygmacie obopólnej korzyści – korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa,
jak i dla beneficjentów takich programów.

BIBLIOGRAFIA

B a r o n M. J., M i y a z a k i, T a y l o r K.A.: The Influence of Cause –
Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?,
„Journal of the Academy of Marketing Science”, 2000, Vol. 28, No 2, s. 248-262.

B e c k e r - O l s e n K.L., C u d m o r e A.B., H i l l R.P.: The impact of
perceived corporate social responsibility on consumer behavior, „Journal of
Business Research”, 2006, Vol. 56, s. 46-53.

B h a t t a c h a r y a C.B., S e n S.: Doing Better at Doing Good: When, Why
and how Consumers Respond to Corporate Social Initiatives, Fall 2004, „Cali-
fornia Management Review”, Vol. 40, s. 9-24.

B h a t t a c h a r y a C.B., S e n S.: The Effect of Corporate Partnership on
Consumer Reactions to Non-Profits, „Advances in Consumer Research”, Vol. 30,
Issue 1, 2003, s. 324.

B r o w n T.J., D a c i n P.A.: The Company and the Product: Corporate Asso-
ciations and Consumer Product Response, „Journal of Marketing”, January 1997,
Vol. 61, s. 68-84.

C h u r c h i l l G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

C r e y e r E.H., R o s s W.T.: The Impact of Corporate Behavior on Perceived
Product Value, „Marketing Letters”, 1996, Vol. 7, s. 173-185.

C r e y e r E.H., R o s s W.T.: The Influence of Firm Behavior on Purchase
Intention: do Consumers Really Care about Business Ethics?, “Journal of
Consumer Marketing”, 1997, Vol. 14, No 6, s. 421-432.

C u i Y., T r e n t E. S., S u l i v a n P. M., M a t i r u G. N.: Cause-related
Marketing: how Generation Y Responds, „International Journal of Retail &
Distribution Management”, 2003, Vol. 31, s. 310-320.

D a w k i n s J., The Public’s Views of Corporate Responsibility 2003, MORI,
London 2004.
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REVIEW OF RESEARCH IN THE IMPACT
OF CORPORATE SOCIAL INITIATIVES ON CONSUMERS’ REACTIONS

S u m m a r y

The article presents a review of research in consumers’ reactions to social
initiatives undertaken by enterprises. The analysis has proved that there are few
relevant Polish studies in the subject. The studies are survey-based and they indicate
that the issue of social involvement of enterprises is important to Polish consumers,
who are liable to reward companies for such commitment. A review of foreign,
deeper studies points to the fact that the realization of social programmes can create
favourable reactions of consumers, yet this process is much more complex than the
consumers’ declarations.

Translated by Tomasz Pałkowski

Słowa kluczowe: inicjatywy społeczne przedsiębiorstw, zachowania konsumentów.

Key words: corporate social initiatives, consumer behaviour.
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czone dla nich miejsce.

3. Mapy i orygina�y ilustracji (w postaci nadaj �acej sie� do druku) wraz z podpisami
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instalacji edytora lub środowiska Windows, nalez�y je do� �aczyć na dyskietce.
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