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ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ �ADZANIA
Tom 3(39) — 2011

HELENA Z�UKOWSKA

KONTROWERSJE
WOKÓ� PRZYCZYN KRYZYSÓW FINANSOWYCH

WPROWADZENIE

Kryzysy finansowe daj �a pocz �atek kryzysom ogólnogospodarczym, nios �a-
cym gospodarkom spadek tempa wzrostu spo�eczno-gospodarczego ze wszyst-
kimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska.

Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn kryzysów finansowych
i gospodarczych oraz zaproponowanie mechanizmu ich niwelowania.

Badania ex post kryzysów pokazuj �a, z�e istnieje wielka róz�norodność przy-
czyn kryzysów wyste�puj �acych z róz�nym nasileniem i prawie niemoz�liwe jest
wskazanie ewentualnych przyczyn kryzysów ex ante. Mimo ogromnej wiedzy
o kryzysach finansowych i gospodarczych, jak dotychczas kryzysom nie udaje
sie� zapobiec na etapie ich powstawania. Dzia�ania antykryzysowe ex ante nie
s �a w pe�ni skuteczne. Do pokonania kryzysu ostatecznie prowadz �a dzia�ania
antykryzysowe ex post, okupione wielkimi kosztami gospodarczymi i spo�ecz-
nymi. Nalez�y zatem skupić uwage� na badaniu przyczyn kryzysów, co u�atwi
poszukiwanie metod poste�powania.

I. KRYZYSY FINANSOWE
– ISTOTA I SKUTKI WYSTE� POWANIA

Rynek finansowy jest elementem systemu finansowego. Z kolei system
finansowy jest cze�ści �a systemu ekonomicznego, który wraz z systemem poli-

Dr hab. HELENA Z� UKOWSKA, prof. KUL � kierownik Katedry Rachunkowości w Insty-
tucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.
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tycznym i prawnym sk�adaj �a sie� na system spo�eczny. System ekonomiczny
sk�ada sie� ze sfery realnej i sfery finansów w podziale na rynkowy i publicz-
ny system finansowy. Rynkowy system finansowy obejmuje swym zasie�giem
rynki finansowe � instrumenty finansowe, instytucje finansowe i zasady ich
funkcjonowania (infrastruktura prawna i instytucjonalna).

Funkcjonowanie rynku finansowego musi cechować bezpieczeństwo i sta-
bilność ze wzgle�du na wage� sprawnego rynku dla systemu spo�ecznego oraz
cze�ste niedoskona�ości rynku, asymetria informacji uczestników rynku i pokusa
naduz�ycia pomocy publicznej w sytuacji pomocy państwa w wychodzeniu gos-
podarki z kryzysu. Ostatnie lata rozwoju gospodarki światowej (rozleg�y kryzys
finansowy i gospodarczy) pokaza�y, z�e mimo niew �atpliwych zalet wolnego
rynku jego sprawne funkcjonowanie wymaga ingerencji ze strony państwa.
Dlatego, w wie�kszości krajów świata, organizacja rynku uzupe�niona jest o roz-
budowan �a infrastrukture� prawn �a i instytucjonaln �a systemu finansowego, tj. prze-
pisy prawne i instytucje publiczne organizuj �ace i nadzoruj �ace funkcjonowanie
rynku finansowego – sieć bezpieczeństwa finansowego. Sieć bezpieczeństwa
(ang. safety net) jest integralnym elementem systemu finansowego.

System finansowy:
� jest to zespó� logicznie ze sob �a powi �azanych form organizacyjnych,

aktów prawnych, instytucji finansowych i innych elementów umoz�liwiaj �acych
podmiotom nawi �azywanie stosunków finansowych zarówno w sektorze real-
nym, jak i sektorze finansowym1;

� świadczy us�ugi pozwalaj �ace na kr �az�enie si�y nabywczej w gospodarce,
wspó�tworzy i organizuje przep�yw strumieni pienie�z�nych2;

� obejmuje segmenty rynku finansowego, operuj �acych na tych rynkach po-
średników finansowych, zasady dzia�ania na tych rynkach (regulacje prawne
oraz zwyczaje) oraz instytucje wspomagaj �ace funkcjonowanie na tych rynkach.

System finansowy realizuje róz�ne funkcje, traktowane czasami w litera-
turze jako wi �azki zadań:

� wg Owsiaka s �a to funkcje p�atnicza, p�ynności, oszcze�dności, akumulacji
bogactwa, kredytowa, minimalizacji ryzyka i polityki gospodarczej;

� wg Pietrzaka i innych – funkcja monetarna, kapita�owo-redystrybucyjna
i kontrolna3.

1 S. O w s i a k, Podstawy nauki finansów, Warszawa: PWE 2002, s. 234.
2 System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa: PWN

2008, s. 18-19.
3 System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa: PWN

2003, s. 20.
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System finansowy dzieli sie� na rynkowy i publiczny. Rynkowy system
finansowy obejmuje swym zasie�giem rynki finansowe � instrumenty finanso-
we, instytucje finansowe i zasady ich funkcjonowania (infrastruktura prawna
i instytucjonalna).

System finansowy jest stabilny, gdy dzia�a prawid�owo i wype�nia bez
zak�óceń swoje funkcje, nie dotyka go kryzys. Stabilny system bankowy jest
zdolny do:

a) realizacji postawionych przed nim funkcji,
b) realizowania transakcji w zaufaniu i po cenach niepodlegaj �acych znacz-

nym krótkookresowym wahaniom,
c) eliminowania szoków zewne�trznych dotykaj �acych system finansowy,
d) efektywnej alokacji zasobów finansowych do gospodarki,
e) skutecznej identyfikacji i zarz �adzania ryzykami w systemie finansowym.
Stabilny system finansowy oznacza brak kryzysu finansowego. Jednak

niestabilność systemu finansowego nie musi oznaczać obecność kryzysu. Od
niestabilności do kryzysu jest pewien dystans. Wiele czynników decyduje
o tym, czy utrzymuj �aca sie� niestabilność systemu finansowego doprowadzi
w konsekwencji do kryzysu.

Kryzysy finansowe s �a definiowane na róz�ne sposoby � jako np.:
� przegrzanie rynku (ang. overtrading)4,
� panika bankowa, gor �aczka, euforia5,
� sytuacja, gdy upad�ość jednego banku wytwarza klimat nieufności wokó�

innych banków i prowadzi do ruiny banki znajduj �ace sie� naprawde� w dobrej
kondycji6,

� spekulacje przeradzaj �ace sie� w gor �aczki i krachy z „wrodzon �a” niestabil-
ności �a kredytu7,

� efekt b�e�dów w polityce pienie�z�nej, tj. b�e�dów w kreacji pieni �adza nie-
zgodnej ze zmianami rozmiarów produkcji8,

� sytuacja, gdy normalnie doskonale dzia�aj �ace rynki wpadaj �a w pu�apke�
i dochodzi do paniki bankowej9,

4 A. S m i t h, Badania nad natur �a i przyczynami bogactwa narodów, London 1776.
5 A. P i g o u, Industrial Fluctuations, Cambridge 1927.
6 A. M a r s h a l l, Money, Credit and Commerce, London 1923, s. 305.
7 A. H. H a n s e n, Business Cycles and National Income, New York 1957.
8 A. S c h w a r t z, M. F r i e d m a n, A Monetary History of the United States 1867-

1960, Princeton: Princeton University Press 1963.
9 Ch. K i n d l e b e r g e r, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych,

Warszawa: WIG-Press 1999.
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� „proces dezorganizacji rynku finansowego, w którym niedoskona�ości
rynku (problemy negatywnej selekcji (ang. adverse selection) i pokusy nad-
uz�ycia (ang. moral hazard) w warunkach asymetrii informacji (ang. asymetric
information) prowadz �a do tego, z�e rynki finansowe przestaj �a pe�nić role� kana-
�u efektywnej alokacji zasobów finansowych do najlepszych inwestorów”10.

� sytuacja, kiedy system finansowy nie realizuje swoich funkcji,
� sytuacja, w której znacz �aca grupa instytucji finansowych ma w bilansach

pasywa przekraczaj �ace rynkow �a wartość aktywów11,
� epizody gwa�townych zmian na rynkach finansowych, zwi �azane z nie-

doborem p�ynności i niewyp�acalności �a uczestników rynku i (lub) inter-
wencjami w�adz publicznych maj �acych temu zapobiec12,

� pojawienie sie� silnych zak�óceń w systemie pośrednictwa finansowego,
powoduj �acych zaburzenia w realnej sferze gospodarki13,

� naste�pstwo za�amania sie� zaufania do stabilności ca�ej gospodarki, syste-
mu finansowego, stabilności rynku finansowego (jego poszczególnych elemen-
tów – pośredników finansowych, cen instrumentów finansowych, zasad funk-
cjonowania rynku), moz�liwości zachowania przez dany kraj równowagi w bi-
lansie p�atniczym14,

� gwa�towna zmiana spadek/wzrost cen aktywów prowadz �aca do krytycz-
nego po�oz�enia uczestników rynku finansowego15,

� sytuacja, gdy rynki finansowe s �a niezdolne do w�aściwego zarz �adzania
ryzykiem16.

Z przytoczonych definicji wynika, z�e poje�cie kryzysu finansowego nie jest
jednoznaczne. Wydaje sie�, z�e najpe�niej sedno kryzysu finansowego oddaje
definicja, która wskazuje, z�e kryzys, niezalez�nie od zasie�gu (jeden bank, ca�y

10 F. S. M i s h k i n, Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Per-
spective, NBER Working Paper 1991, s. 42.

11 Banking Crises: Cases and Issues, red. V. Sundararajan, T. Balino, Washington: IMF
1991, s. 3.

12 M. B o r d o, B. E i c h e n g r e e n, D. K l i n g e b i e l, M. S. M a r t i n e z
- P e r i a, Is crisis problem growingmore severe, „Economic Policy” 2001, nr 32; takz�e:
M. K i e d r o w s k a, P. M a r s z a � e k, Stabilność finansowa – poje�cie, cechy i sposo-
by jej zapewnienia, cz. II, „Bank i Kredyt” 2002, nr 4, s. 22.

13 A. S � a w i ń s k i, Rynki finansowe, Warszawa: PWE 2002, s. 175.
14 F. S. M i s h k i n, Ekonomika pieni �adza, bankowości i rynków finansowych, Warsza-

wa: PWN 2002, s. 275. E. G. C o r r i g a n, The Risk of a Financial Crisis, w: The Risk
of Economic Crisis, red. M. Feldstein, Chicago: University of Chicago Press 1991, s. 8.

15 B. E i c h e n g r e e n, Financial Instability, Berkeley: University of California 2004.
16 J. S t i g l i t z, Oszukańcze Kasyno Ameryka, „The New Republic” 2008.
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system bankowy, system finansowy), powoduje zak�ócenia w funkcjonowaniu
systemu bankowego (finansowego) i w jego relacjach z otoczeniem. Powoduje
pogorszenie p�ynności pojedynczych banków, systemu bankowego czy syste-
mu finansowego. Poprawa p�ynności naste�puje dopiero w wyniku interwencji
z zewn �atrz w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie� problemów sys-
temu bankowego (finansowego) na wie�ksz �a ilość podmiotów rynku bankowe-
go, systemu finansowego i ca� �a gospodarke�.

Kryzysy finansowe w zalez�ności od segmentu rynku, od którego rozpoczy-
na sie� kryzys, moz�na podzielić na17:

– kryzysy walutowe (ang. currency crises),
– kryzysy bankowe (ang. banking crises),
– kryzysy zad�uz�enia zagranicznego (ang. debt crises),
– systemowe kryzysy finansowe (ang. systemic financial crises).
Kryzysy walutowe i bankowe cze�sto wyste�puj �a � �acznie.
W wypowiedziach wielu specjalistów rynku finansowego pojawia sie�

stwierdzenie, z�e stabilność rynków finansowych (brak kryzysów finansowych)
jest dobrem publicznym, musi być zapewniona dla dobra wszystkich obywa-
teli � dlatego jej kszta�towanie wymaga ingerencji ze strony państwa. Mimo
z�e w gospodarce rynkowej rynek i mechanizmy z nim zwi �azane wymuszaj �a
efektywność gospodarowania i racjonalność zachowania sie� uczestników gry
rynkowej, to jednak nie zapewniaj �a stabilności systemu finansowego, nie
eliminuj �a kryzysów finansowych i ryzyka systemowego (dla ca�ego systemu
finansowego).

Konsekwencje kryzysu finansowego s �a groźne i wielokierunkowe. Mog �a
to być: przenoszenie sie� kryzysu na „zdrowe” instytucje finansowe, recesja
i spadek tempa wzrostu PKB, zahamowanie eksportu, zahamowanie inwestycji
krajowych, odp�yw inwestycji zagranicznych, znacz �ace koszty finansowe
interwencji rz �adu i banku centralnego na rynkach finansowych, wydatki na
przywrócenie p�ynności ze środków publicznych, ograniczenie doste�pności
kredytu oraz spadek inwestycji, problemy z wyp�acalności �a i za�amanie p�yn-
ności wielu podmiotów, straty instytucji finansowych i niefinansowych zwi �a-
zane z nieuzasadnionymi zmianami, inflacja, wzrost bezrobocia, wzrost zubo-
z�enia, nieuzasadniona redystrybucja dochodów, utrata zaufania w systemie
finansowym i w obrocie gospodarczym, takz�e cze�sto spadek zaufania do
w�adz politycznych.

17 H. Z� u k o w s k a, Stabilność i czynniki destabilizuj �ace system bankowy (przyk�ad
Rosji po 1990 roku), Lublin: UMCS 2007, s. 46.
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II. SYSTEMATYKA PRZYCZYN KRYZYSÓW FINANSOWYCH

Groźne konsekwencje kryzysów finansowych inspiruj �a do poszukiwania
przyczyn kryzysów. Przyczyny kryzysu finansowego to najcze�ściej skumulo-
wany zespó� przyczyn sprawczych, których eliminacja nie jest moz�liwa si�ami
samego mechanizmu rynkowego. Przyczyny kryzysu moz�na pogrupować dla
celów analitycznych w kilka zespo�ów, ale gdy dochodzi do kryzysu – wyste�-
puje najcze�ściej wiele przyczyn, powi �azanych sprze�z�eniami zwrotnymi. Czyn-
niki sprawcze kryzysów to18:

1) Przyczyny makroekonomiczne, w tym o charakterze zagranicznym (glo-
balizacja, deregulacja i liberalizacja przep�ywów kapita�owych, niekorzystna
sytuacja makroekonomiczna (recesja), prowadzona polityka gospodarcza, braki
w koordynacji polityki gospodarczej (polityk cz �astkowych), niedostateczny
popyt, zaraz�enie (ang. contagion), polityka kursu walutowego niedostosowana
do innych obszarów polityki gospodarczej i warunków gospodarki), nierówno-
wagi makroekonomiczne na poziomie krajowym i globalnym, oderwanie sfery
finansów od sfery realnej gospodarki, inne).

2) Przyczyny mezoekonomiczne, tj. w systemie finansowym (regulacje
systemowe � niedostateczne lub nadmierne), brak lub źle dzia�aj �ace instytucje
sieci bezpieczeństwa finansowego, nieodpowiedni nadzór w�aścicielski, nie-
umieje�tność zarz �adzania ryzykiem na poziomie ca�ego systemu finansowego
(ryzyko systemowe), nieuzasadniony spadek lub wzrost cen aktywów („b �able
spekulacyjne”), niedoskona�ości rynku finansowego (pokusa naduz�ycia, nega-
tywna selekcja i asymetria informacji).

3) Przyczyny mikroekonomiczne, tj. pojedyncze rynki, pojedyncze insty-
tucje finansowe, instrumenty finansowe (z�e zarz �adzanie instytucjami sektora
realnego i finansowego, nieumieje�tność przewidywania i zarz �adzania ryzykiem
na poziomie podmiotów, innowacje na rynku finansowym � finansowe instru-
menty pochodne, sekurytyzacja).

4) Czynniki psychologiczne, tj. zachowania uczestników rynku finansowe-
go obarczone asymetri �a informacji, pokus �a naduz�ycia i negatywn �a selekcj �a
(panika rynkowa, zachowania „stadne i naśladownictwo”, brak zaufania
w systemie finansowym, chciwość, zachowania „kasynowe”).

Praktyka pokazuje, z�e poszczególne przyczyny kryzysów finansowych
mog �a spowodować kryzysy na poziomie globalnym (w ca�ej gospodarce świa-
towej), na poziomie ca�ych regionów świata (np. najbardziej rozwinie�te kraje

18 Tamz�e, s. 101.



11KONTROWERSJE WOKÓ� PRZYCZYN KRYZYSÓW FINANSOWYCH

świata – kryzys 2008, kraje postsocjalistyczne – lata dziewie�ćdziesi �ate XX
wieku), w pojedynczych krajach (np. Argentyna 1980 i 2004, Indonezja 1997,
Tajlandia, Korea i Malezja – 1997).

III. KONTROWERSJE WOKÓ� PRZYCZYN KRYZYSÓW FINANSOWYCH

W TEORII EKONOMII

Cze�ść ekonomistów reprezentuje stanowisko, z�e kryzysy finansowe s �a
wywo�ywane przez kryzys gospodarczy, rodz �a sie� w cyklu koniunkturalnym
(w okresie recesji). „Niekorzystne warunki makroekonomiczne sprzyjaj �a po-
wstawaniu kryzysów finansowych. Kryzysy finansowe wplecione s �a w cykl
koniunkturalny”19. Inni uwaz�aj �a, z�e kryzysy finansowe wywo�uj �a kryzysy
gospodarcze. Istnieje wie�c wiele teorii ekonomicznych wyjaśniaj �acych czynni-
ki sprawcze kryzysów gospodarczych i finansowych. Poniz�ej zaprezentowano
najwaz�niejsze teorie ekonomiczne podejmuj �ace próby wskazania przyczyn
kryzysów w podziale na teorie wyjaśniaj �ace kryzysy gospodarcze i finansowe.

A. Teorie ekonomiczne kryzysów gospodarczych
1) Teorie egzogeniczne (czynniki zewne�trzne, niezalez�ne od danej gospo-

darki powoduj �a kryzys):
a) Teorie meteorologiczne (W. S. Jewons)
b) Teorie rolnicze (czynniki klimatyczne)
c) Teorie cyklu politycznego.

2) Teorie endogeniczne (czynniki wewne�trzne – z danej gospodarki powo-
duj �a kryzys):

a) Teoria ogólnego przesycenia (nadprodukcja towarów)
b) Teorie pienie�z�ne � b�e�dy w polityce pienie�z�nej polegaj �ace na naru-

szeniu ceny kapita�u – stopy procentowej i dzia�alność banków (J. S. Mill,
A. Marshall, R. Hawtrey, K. Wicksell, F. Hayek)

c) Teorie popytowe – odrzucaj �a prawo Saya o automatyzmie mecha-
nizmu rynkowego – nadmierne oszcze�dności, niedostateczna konsumpcja,
niedostateczne inwestycje (E. E. Lauderdale, T. R. Malthus, J. A. Hobson,
J. M. Keynes, M. Kalecki)

d) Teorie inwestycyjne – przyczynami kryzysu s �a wahania popytu in-
westycyjnego:

19 F. A l l e n, Modelling Financial Instability, „National Institute Economic Review”
2005, nr 192, s. 58-68.
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� pod wp�ywem poste�pu technicznego (M. Tuhan-Baranowski, A. Spiet-
hoff, J. A. Schumpeter),

� przeinwestowania (G. Cassel),
� zahamowania boomu inwestycyjnego na skutek nasycenia konsumpcji

(A. Aftalion),
� zmniejszenie sk�onności do konsumpcji i malej �aca przychodowość

kapita�u (J. M. Keynes),
� dwoistość inwestycji – jako wydatek (dobrodziejstwo) i wzrost zdol-

ności wytwórczych i w konsekwencji kurczenie sie� aktywności gospodarczej
(M. Kalecki)

e) Teorie cyklu koniunkturalnego gromadz �ace czynniki determinuj �ace
cykliczność (P. A. Samuelson, A. Hansen, J. Hicks).

B. Teorie ekonomiczne kryzysów finansowych
Teorie te moz�na podzielić na kilka grup zwi �azanych z wiod �acymi szko�ami

teoretycznymi w ekonomii.
Podejście keynesowskie
J. M. Keynes nie wypowiada� sie� zasadniczo w kwestii przyczyn kryzysów

finansowych, natomiast zwolennicy pogl �adów Keynesa przyczyn kryzysów fi-
nansowych doszukuj �a sie� w wahaniach (g�ównie spadkach) popytu globalnego.

Teorie monetarystyczne
Pocz �atkowo monetaryści nie traktowali kryzysów finansowych jak kryzy-

sów koniunkturalnych. Utoz�samiali kryzys bankowy z panik �a bankow �a20.
Uznana przedstawicielka tego nurtu, Anna Schwartz, w swojej pracy dokonuje
podzia�u kryzysów finansowych na „rzeczywiste” i „pseudofinansowe”21.
Kryzysy rzeczywiste powoduj �a zmiany bazy monetarnej i podaz�y pieni �adza,
a pseudofinansowe to takie, którym takie zmiany nie towarzysz �a (wynikaj �a
z zachowań panicznych). Przyczyny rzeczywistych kryzysów finansowych
pochodz �a ze sfery polityki pienie�z�nej banku centralnego. Bank centralny
moz�e i powinien interweniować w warunkach zagroz�enia kryzysem.

Zdaniem A. Schwartz wyst �api�y tylko dwa systemowe kryzysy finansowe
(1866 � Anglia i 1930-33 � USA), kiedy banki centralne nie pospieszy�y
z pomoc �a bankom komercyjnym – i to spowodowa�o kryzys finansowy
i ogólnogospodarczy.

20 A. J. S c h w a r t z, M. F r i e d m a n, A Monetary History of the United States
1867-1960, Princeton: Princeton University Press 1963.

21 A. J. S c h w a r z, Real and Pseudo-Financial Crises, w: Financial Crises and the
Word Banking System, ed. F. Capie, G. E. Woods, New York: St. Martin’s Press 1986, s. 11-15.
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W późniejszym okresie Bordo i Schwartz we wspólnej pracy oddzielaj �a juz�
kryzys finansowy od paniki bankowej. Jako zapowiedzi kryzysu finansowego
wskazuj �a spadek cen róz�nych dóbr, spadek wartości waluty krajowej, upad�o-
ści duz�ych firm, niewyp�acalności z róz�nych rodzajów zad�uz�enia. Niestabil-
ności �a finansow �a tego typu zajmuje sie� rz �ad z kredytodawc �a ostatniej instan-
cji, którzy dostarczaj �a systemowi finansowemu p�ynności. Mog �a równiez�
podejmować inne decyzje przywracaj �ace korzystne warunki funkcjonowania
rynków i dzia�alności gospodarczej. Wed�ug A. Schwartz kryzysom moz�na
�atwo zapobiegać, rozci �agaj �ac sieć bezpieczeństwa finansowego nad bankami,
g�ównie w celu zapewniania im p�ynności – kiedy tej im brak. Pod warun-
kiem jednakz�e, z�e s �a wyp�acalne22.

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego
Teoria ta zak�ada, z�e wahania produkcji i zatrudnienia s �a wynikiem zmian

realnych czynników produkcji w gospodarce przy rynkach dostosowuj �acych
sie� szybko i zawsze pozostaj �acych w stanie równowagi. Zwolennicy tego
nurtu, w swojej teorii wyjaśniaj �acej przyczyny kryzysów, pomijaj �a czynniki
monetarne i ściśle wi �az� �a analize� mikro- i makroekonomiczn �a, wskazuj �ac, z�e
odchylenia od trendu wzrostu gospodarczego s �a wynikiem szoków zewne�trz-
nych, np. technologicznych. Ceny i p�ace w ich teorii dostosowuj �a sie� prawie
natychmiast do nowych warunków. Teoria ta mówi, z�e firmy i obywatele
zawsze podejmuj �a optymalne decyzje, dlatego interwencja rz �adowa moz�e
tylko zaszkodzić. Sugestia – nie interweniować w sytuacji kryzysu23.

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego – to teoria sformu�owana przez
ekonomistów szko�y austriackiej, maj �aca na celu wyjaśnienie przyczyn po-
wstawania, dynamike� oraz skutki cykli koniunkturalnych. Teoria ta postuluje,
z�e cykle koniunkturalne w przewaz�aj �acej wie�kszości tworzone s �a przez banki
centralne. Powoduj �a one sztuczny ruch na rynku dóbr kapita�owych oraz
nadmierne inwestycje w fazie ekspansji kredytowej i inflacyjnej emisji pieni �a-
dza. Za „nadmierny kredyt” uwaz�aj �a oni generalnie taki kredyt, który prze-
wyz�sza oszcze�dności. St �ad tez� przedstawiciele tej szko�y postuluj �a pieni �adz

22 M. D. B o r d o, A. J. S c h w a r t z, Measuring Real Economic Effects of Bailouts:
Historical Perspectiveson How Countries in Financial Distress Have Fared With and Without
Bailouts, NBER Working Paper (May) 2000, s. 98. Analogiczne podejście reprezentuj �a autorzy:
B. E i c h e n g r e e n, R. P o r t e s, The anatomy of financial crises, NBER Working
Paper (January) 1987, s. 83.

23 F. K y d l a n d, E. P r e s c o t t, Cyclical Movements of the Labor Input and Its Impli-
cit Real Wage, „Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review” 1993, nr 29, s. 12-23.
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oparty na kruszcu (konkretnie na z�ocie) i likwidacje� banków centralnych,
które to wini �a oni za kreacje� nadmiernego kredytu. Podwaliny pod austriack �a
teorie� cyklu koniunkturalnego po�oz�y� Ludwig von Mises24.

Teorie empiryczne kryzysów � to rozwinie�cie monetarystycznej teorii
kryzysów. Jej zwolennicy Minsky i Kindleberger uwaz�aj �a, z�e system finanso-
wy jest kruchy i podatny na wstrz �asy (kryzysy)25. „Kryzys finansowy jest
wpisany w cykl koniunkturalny. Zaburzenie gospodarcze (zmiany w koniunk-
turze, zmiany regulacji, wojna, wynalazki etc.) prowadz �a do wstrz �asów w sy-
stemie finansowym � do boomu kredytowego i inwestycyjnego. Pierwotny
«wstrz �as» powoduje przegrzanie koniunktury oraz spekulacje prowadz �ace do
b �abli spekulacyjnych na rynkach aktywów”26.

Teorie empiryczne opisuj �a rzeczywistość gospodarcz �a, diagnozuj �a przyczy-
ny konkretnych kryzysów:

� Kindleberger – wymienia 37 kryzysów finansowych od roku 1618 do
199827,

� Caprio i Klingebiel opisuj �a 116 systemowych kryzysów bankowych po
1970 r.28,

� Beim i Colomiris wyróz�niaj �a 126 kryzysów bankowych w gospodarkach
rozwijaj �acych sie� w latach osiemdziesi �atych i dziewie�ćdziesi �atych29.

� Kolejna teoria kryzysów finansowych to model asymetrii informacji
(prawo asymetrii informacji) – opisany przez Mankiwa (1986) i Mishkina
(1991). Z ich punktu widzenia: asymetria informacji (ang. asymetric informa-
tion), a naste�pnie hazard moralny (ang. moral hazard) i wybór losowy lub
negatywna selekcja (ang. adverse selection) mog �a prowadzić do za�amania
w kana�ach informacyjnych w dzia�alności instytucji finansowych (ekspansji
lub za�amania ekspansji kredytowania)30.

24 L u d w i g v o n M i s e s, The Theory of Money and Credit, New Haven: Yale
University Press 1953; pierwsze niemieckie wydanie Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel
(pol. Teoria pieni �adza i kredytu), 1912.

25 H. P. M i n s k y, Financial Stability Revisited: The Economics of Disaster, w: Reap-
praisal of the Federal Reserve Discount System, the Board of Governors of the Federal Reser-
ve System, Washington D.C. 1972, s. 95-136.

26 C. P. K i n d l e b e r g e r, Manias, Panics and Crashes, London: Mac Millan 1978.
27 K i n d l e b e r g e r, Szaleństwo, panika, krach.
28 G. C a p r i o, D. K l i n g e b i e l, Episodes of systemic and borderline financial

crises, World Bank, Washington 2003.
29 D. B e i m, C. C o l o m i r i s, Emerging Financial Markets, New York: McGraw

Hill 2001.
30 N. G. M a n k i w, The Allocation of Credit and Financial Collapse, „The Quarterly
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� Teorie psychologiczne (behawioralne) kryzysów finansowych to kontynua-
cja teorii asymetrii informacji. Teorie te akcentuj �a role� zachowań inwestorów
jako przyczyny kryzysów finansowych. Zachowania uczestników rynku finanso-
wego cechuj �a � efekt zaraz�enia (ang. contagion), „pokusa naduz�ycia” (ang.
moral hazard), „selekcja negatywna” (ang. adverese selection), „efekt domina”,
„samospe�niaj �ace sie� przepowiednie”, „instynkt stadny”, „owczy pe�d inwesto-
rów” (ang. herding), „efekt naśladownictwa”, zjawisko „runu na banki”31.

� Teoria „zaraz�enia kryzysem” pojawi�a sie� w latach osiemdziesi �atych
i dziewie�ćdziesi �atych XX wieku, kiedy to zjawisko jednoczesnego wyste�po-
wania kryzysów w róz�nych cze�ściach świata wyjaśniano przyczynami poza-
gospodarczymi, tzw. efektem zaraz�enia (ang. contagion). Kana�y transmisji
problemów systemów finansowych na skutek „zaraz�enia” to32:

• za pośrednictwem powi �azań handlowych (niewyp�acalność kontrahentów
z róz�nych krajów),

• za pośrednictwem wzajemnych powi �azań mie�dzy bankami i instytucjami
finansowymi (poprzez systemy p�atnicze czy rynek mie�dzybankowy (tzw.
rozlewanie sie� kryzysu, ang. spillover effect),

Journal of Economics” 1986, vol. 101(3), s. 455-470; M i s h k i n, Asymmetric Information
and Financial Crises, s. 42.

31 J. B r y a n t, A model of reserves, bank runs and deposit insurance, „Journal of
Banking and Finance” 43(1980), s. 749-761; D. W. D i a m o n d, P. D y b v i g, Bank runs,
deposit insurance, and liquidity, „Journal of Political Economy” 1983, nr 91, s. 401-419;
J. K. G a l b r a i t h, A short story of Financial Euphoria. Financial genius is before the
fall, Chicago: Whittle Direct Books 1990; R. C h a n g, A. V e l a s c o, A Model of Finan-
cial Crises in Emerging Markets, „The Quarterly Journal of Economics” 2001, nr 2, s. 489-
517; D. W. D i a m o n d, P. H. D y b v i g, Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity,
Federal Reserve Bank of Minneapolis, „Quarterly Review” 2000, nr 1, s. 14-23.

32 F. L. S e l l, Contagion in Financial Markets, Cheltenham 2001; M. S b r a c i a,
A. Z a g h i n i, Crises and contagion: The role of the banking system, BIS Papers (March)
2001, nr 1, s. 241-260; C. G o o d h a r t, Some New Directions for Financial Stability? Per
Jacobsson Lecture, BIS Paper 2004; J. F. C o c c o, F. J. G o m e s, N. C. M a r t i n s,
Lending Relationships in the Interbank Market, London Business School, Working Paper 2003;
H. E ls i n g e r, A. L e h a r, M. S u m m e r, Risk Assessment of Banking Systems, mi-
meo, Oesterreichische Nationalbank, Working Paper 2002; C. F u r f i n e, Interbank Exposu-
res: Quantifying the Risk of Contagion, BIS Working Papers (June) 1999; C. U p p e r,
A. W o r m s, Estimating Bilateral Exposures in the German Interbank Market: Is there
a Danger of Contagion?, BIS Papers (March) 2001, nr 1; S. W e l l s, UK Interbank Exposu-
res: Systemic Risk Implications, „Financial Stability Review”, Bank of England, 2000, nr 13;
R. C i f u e n t e s, G. F e r r u c c i, H. S. S h i n, Liquidity Risk and Contagion, Bank
of England, Working Paper, Princeton: Princeton University 2004.
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• za pośrednictwem rynków finansowych – duz� �a role� odgrywaj �a powi �aza-
nia rynków i zachowania inwestorów prowadz �ace do „efektu domina”.

Mikroekonomiczne przyczyny kryzysów
Przyczyn �a kryzysów moz�e być takz�e nieefektywność szczebla mikroekono-

micznego (instytucji czy segmentu rynku) przy dobrych podstawach ma-
kroekonomicznych gospodarki. Zagroz�enie kryzysami finansowymi moz�e pocho-
dzić zarówno od podmiotów sektora finansowego, jak i sektora realnego na
skutek z�ego zarz �adzania, nadmiernego zad�uz�enia i z�ej polityki inwestycyjnej.

Szczególnie duz�y wp�yw na zagroz�enie kryzysami finansowymi powstaje ze
strony duz�ych korporacji oraz instytucji waz�nych dla danego segmentu systemu
finansowego, np. banki systemowo waz�ne (dominuj �acych w systemie banko-
wym), banki globalne (ang. cross border banks), instytucje finansowe czy in-
strumenty znajduj �ace sie� poza nadzorem finansowym. Źród�em zagroz�enia kry-
zysem moz�e być segment rynku finansowego (np. rynek walutowy, rynek instru-
mentów pochodnych). Pojawi�y sie� odre�bne nurty badań przyczyn kryzysów
bankowych i walutowych. J. Tirole (prezes banku centralnego Unii Gospodar-
czej i Walutowej) dzieli przyczyny kryzysów na fundamentalne i „paniczne”33.
Jego zdaniem wyste�puje ogromne zróz�nicowanie postrzegania fundamentalnych
przyczyn kryzysów finansowych. Wed�ug Tirole fundamentalne przyczyny kry-
zysów finansowych to s�abości gospodarki (wahania koniunktury) i s�abości
systemu finansowego. Z kolei wed�ug noblisty Krugmana przyczyny fundamen-
talne to wewne�trzne sprzeczności polityki gospodarczej34.

Fundamentalne przyczyny kryzysów w latach dziewie�ćdziesi �atych to kon-
kurencja ze strony eksportu z Chin i d�ugotrwa�a recesja w Japonii35.

Za fundamentaln �a przyczyne� kryzysów finansowych F. Mishkin uwaz�a
s�abości rynku finansowego „moral hazard”, a takz�e „adverse selection”
i „asymetric information”36.

33 J. T i r o l e, Financial Crises, Liquidity, and the International Monetary System,
Princeton: Princeton University Press 2000; A l l e n, Banking, s. 3.

34 P. K r u g m a n, A model of balance-of-payment crisis, „Journal of Money Credit and
Banking” 1979, nr 11, s. 311-325.

35 G. C o r s e t t i, P. P e s e n t i, N. R o u b i n i, Paper tigers? A model of Asian
crisis, „European Economic Review” 43(1999), s. 1211-1236; C. B u r n s i d e, M. E i c h e n-
b a u m, S. R e b e l l o, Hedging and financial fragility in fixed exchange rate regimes, „Euro-
pean Economic Review” 45(2001), s. 1151-1194.

36 M i s h k i n, Asymmetric Information and Financial Crises, s. 42.



17KONTROWERSJE WOKÓ� PRZYCZYN KRYZYSÓW FINANSOWYCH

Z przedstawionych wyz�ej teorii wyjaśniaj �acych przyczyny kryzysów gospo-
darczych i finansowych wy�ania sie� wiele trudności i problemów jednoznacz-
nej i syntetycznej diagnozy wokó� przyczyn kryzysów finansowych. Identyfi-
kuj �ac przyczyny kryzysów finansowych, kaz�da z teorii ekonomii znajdzie
wygodne dla siebie wyt�umaczenie przyczyn kryzysu:

� zwolennicy myśli keynesowskiej (przeciwnicy ekonomii liberalnej i neo-
liberalizmu) wyjaśni �a go niedoskona�ościami rynku i obwieszcz �a koniec kapi-
talizmu;

� zwolennicy g�ównego nurtu wyjaśni �a kryzysy ingerencj �a w si�y rynku
ze strony instytucji państwa oraz oparciem polityki gospodarczej na teorii
keynesowskiej (tani pieni �adz i ekspansja kredytowa tolerowana motywem
d �az�enia do wzrostu globalnego popytu jako czynnika wzrostu gospodarczego);

� zwolennicy realnego cyklu koniunkturalnego – wyjaśni �a go aktywn �a rol �a
banków centralnych;

� przedstawiciele szko�y austriackiej win �a obarcz �a banki centralne i za-
che�c �a do likwidacji tych instytucji;

� monetaryści wyt�umacz �a go b�e�dami polityki pienie�z�nej;
� ekonomiści z pogranicza keynesizmu oraz neoliberalizmu wyjaśni �a go

b�e�dami w koordynacji polityki gospodarczej.
Pojawia sie� wobec tego pytanie: Czy teoria ekonomii moz�e skutecznie

zdiagnozować przyczyny i przewidzieć kryzys finansowy? Analiza teorii
ekonomii i dotychczasowej praktyki (obserwacji kryzysów) pozwala na sfor-
mu�owanie odpowiedzi, z�e niestety nie. Nie wypracowano � jak dotychczas
– mechanizmu zabezpieczaj �acego przed kryzysami, o czym przekonuj �a sie�
gospodarki kolejnych krajów doświadczaj �acych kryzysów finansowych i gos-
podarczych. Poszukiwania przyczyn s �a swoistym „szukaniem świe�tego
Graala” czy „wiatru w polu”. Podobno, a nawet na pewno one istniej �a, ale
ich dok�adne zlokalizowanie jest prawie niemoz�liwe. Wiadomo, z�e kryzysy
zagraz�aj �a rozwojowi gospodarek, potrafimy identyfikować ich przyczyny, ale
gdy kryzys naprawde� nadchodzi, nie potrafimy sie� mu skutecznie przeciwsta-
wić, aby zapobiec jego negatywnym konsekwencjom. Tak �a teze� potwierdzaj �a
wypowiedzi wybitnych ekonomistów tuz� przed światowymi kryzysami.

Genialny ekonomista John Maynard Keynes twierdzi� jeszcze w 1927 r.
(2 lata przed wybuchem światowego kryzysu gospodarczego): „Za naszego
czasu nie dojdzie do gospodarczego krachu”.

„Moz�e dojść do pewnego spadku na gie�dzie, ale w z�adnym wypadku nie
grozi nam katastrofa” � uwaz�a� we wrześniu 1929 r. Irving Fisher (jeden
z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku).
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„To, co sie� dzieje w gospodarce, to przegrzanie rynku, ale nie katastrofa”,
jeszcze w po�owie 2007 r. uwaz�a� noblista z ekonomii Paul Krugman.

„Nie be�dzie z�adnej przerwy w nieustannej prosperity” � twierdzi� w stycz-
niu 2008 r. Myron Forbes, prezes Motor Car Co.

Do pomy�ek w kwestii diagnozy przyczyn kryzysu przyzna�o sie� wielu
wybitnych uczonych (takz�e nobliści z ekonomii):

� Keynes twierdzi�: „wpl �ataliśmy sie� w kolosalny zame�t przez to, z�e za-
braliśmy sie� nieudolnie do kontrolowania delikatnej maszyny, której funkcjo-
nowania nie rozumiemy”37.

� P. Krugman za przyczyne� kryzysów najpierw uwaz�a� polityke� pienie�z�n �a,
potem wycofa� sie� z tego stanowiska. Obecnie Krugman twierdzi, z�e kryzys
finansowy 2007-2008 to kryzys wiary w zasady funkcjonowania rynku finan-
sowego, z�e pieni �adze powierzone temu rynkowi s �a bezpieczne38.

� Twórcy funduszu inwestycyjnego (hedgingowego) LTCM – nobliści
R. Merton, M. Scholes i J. Meriwether ze wstydem i kle�sk �a finansow �a odcho-
dzili po miliardowych stratach tego funduszu w latach 1997-1998.

Z czego wynika wie�c nieustanna podatność gospodarki na kryzysy finanso-
we? Nieuchronność zagroz�enia kryzysami wynika z: cykliczności rozwoju gos-
podarczego; szybkiego rozwoju i specyfiki dzia�ania rynków finansowych, które
s �a aren �a ci �ag�ej walki o zyski i podejmuj �a wysokie ryzyko; naturalnej struktury
bilansów banków i ich wraz�liwości na ryzyko oraz zagroz�enie „odp�ywu depo-
zytów”; „pokusy naduz�ycia” środków publicznych, które s �a uruchamiane, gdy
dobra publiczne (tutaj stabilność finansowa) s �a zagroz�one; wyste�powania wielu
czynników destabilizuj �acych system finansowy na świecie.

Problemy diagnozy przyczyn kryzysów finansowych, a jednocześnie ich
rozleg�e negatywne konsekwencje spo�eczno-gospodarcze powoduj �a, z�e koniecz-
ne jest minimalizowanie ich skutków poprzez budowanie systemu bezpieczeń-
stwa finansowego, tzw. sieci bezpieczeństwa.

Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) to: zespó� rozwi �azań
instytucjonalnych i regulacji maj �acych na celu ochrone� systemu finansowego
przed destabilizacj �a (tworzenie warunków dla stabilności finansowej). Sieć
bezpieczeństwa finansowego moz�e być ujmowana w w �askim i szerokim zna-
czeniu. Sieć bezpieczeństwa w szerokim rozumieniu obejmuje: ca�okszta�t
instytucji i regulacje prawne oraz kodeksy dobrych praktyk rynku finanso-
wego chroni �acych gospodarke� i spo�eczeństwo przed skutkami utraty p�ynnoś-

37 J. M. K e y n e s, The Great of Slump of 1930, London 1930.
38 P. K r u g m a n, A Crisis of Faith, Commentary, „New York Times” 15.02.2008.
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ci i niewyp�acalności instytucji finansowych. W we�z�szym uje�ciu ogranicza sie�
do instytucji tworz �acych sieć bezpieczeństwa systemu bankowego. Sieć bez-
pieczeństwa w w �askim uje�ciu obejmuje bank centralny, nadzór bankowy,
systemy gwarantowania depozytów (obowi �azkowe i dobrowolne). W szerokim
uje�ciu, oprócz wspomnianych instytucji, obejmuje: parlament i rz �ad, systemy
p�atnicze i rozliczeniowe, niezalez�nych analityków i audytorów (wewne�trz-
nych i zewne�trznych), nadzór nad rynkiem finansowym oraz nadzór w�aści-
cielski, instytucje zwie�kszaj �ace przejrzystość rynku finansowego, systemy
ochrony inwestorów i kredytobiorców39.

Ochrona stabilności przez sieć bezpieczeństwa (ang. safety net) powinna
odbywać sie� na poziomie globalnym (ogólnoświatowym), krajowym, systemu
finansowego jako ca�ości, poszczególnych segmentów rynku.

Podstawowe elementy sieci bezpieczeństwa systemu finansowego to:
� bank centralny (analiza sytuacji makroekonomicznej i systemu finanso-

wego pod k �atem zagroz�enia kryzysem; wspomaganie p�ynności banków i ryn-
ku pienie�z�nego);

� nadzór bankowy (nadzór nad rynkiem finansowym);
� system gwarancji depozytów (ochrona depozytów bankowych w przypad-

ku upad�ości banków).
Moz�na znaleźć wiele argumentów uzasadniaj �acych wyste�powanie sieci

bezpieczeństwa systemu finansowego. Kaz�dy kolejny kryzys utwierdza
w przekonaniu – nawet sceptyków, z�e sieć bezpieczeństwa finansowego ogra-
nicza skale� i skutki kryzysów finansowych i pozytywnie oddzia�uje na stabil-
ność finansow �a. Faktem jest jednak, z�e rozwój rynków finansowych (insty-
tucji, instrumentów, regulacji i zasad funkcjonowania) wyprzedza rozwój sieci
bezpieczeństwa. Prawdziwa zatem jest teza, z�e sieć bezpieczeństwa finanso-
wego moz�e być automatycznym stabilizatorem stabilności finansowej, pod
warunkiem, z�e jej kszta�t i zasady dzia�ania be�d �a nad �az�a�y za rozwojem rynku
finansowego.

39 Szerzej na temat sieci bezpieczeństwa finansowego pisz �a m.in.: K i e d r o w s k a,
M a r s z a � e k, Stabilność finansowa – poje�cie, cechy i sposoby jej zapewnienia; J. S z a m-
b e l a ń c z y k, Instytucjonalna sieć bezpieczeństwa a stabilność systemu bankowego, w:
Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. II: Bankowość. Materia�y konfe-
rencyjne, 14-17 września 2000 r., Poznań: AE 2000; W. S z p r i n g e r, Bezpieczeństwo syste-
mu bankowego. Konkurencja czy wspó�praca?, Warszawa: Twigger 2001; G. J. S c h i n a s i,
Safeguarding financial stability: theory and practice, International Monetary Fund, Washington,
D. C., 2005; A. P a w l i k o w s k i, Zróz�nicowanie systemów gwarantowania depozytów. Anali-
za róz�nych wariantów rozwi �azań, „Bank i Kredyt” 2004, nr 10; K. R o g o f f, International
institutions for reducing global financial instability, NBER Working Paper 1999.
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PODSUMOWANIE

Podsumowuj �ac, kryzysy finansowe s �a skutkiem wielu nak�adaj �acych sie�
i przeplataj �acych sie� wielokierunkowo zdarzeń, które raz s �a skutkiem, a raz
przyczyn �a. Kaz�dy kolejny kryzys przynosi nowe przyczyny sprawcze.

Naukowcy przez wiele najbliz�szych lat be�d �a analizować i spierać sie�
o przyczyny kryzysu finansowego w latach 2007-2009, który doprowadzi� do
za�amania wzrostu gospodarczego wie�kszości gospodarek na świecie. Tak jak
w przesz�ości, tak i w przypadku obecnego kryzysu przyczyn sprawczych jest
wiele. Wskazuje sie� m.in. na s�abości polityki makroekonomicznej, g�ównie
pienie�z�nej, nadmiern �a ingerencje� amerykańskiego państwa na rynku kredytów
hipotecznych, źle oceniane aktywa finansowe przez agencje ratingowe, rozwój
rynków finansowych wyprzedzaj �acy rozwój sfery realnej, wysoki poziom
komplikacji instrumentów finansowych, wzrost udzia�u aktywów niepienie�z�-
nych w bazie monetarnej i zwi �azany z tym wzrost efektu dźwigni finansowej,
niedoskona�ości sieci bezpieczeństwa finansowego czy chciwość menedz�erów
rynków finansowych. Przytoczone przyczyny nie wyczerpuj �a katalogu czynni-
ków sprawczych obecnego kryzysu, a poziom ich z�oz�oności utrudnia profi-
laktyke� antykryzysow �a i zarz �adzanie kryzysem finansowym (gdy do niego
dochodzi).

Konkluduj �ac, poszukiwanie uniwersalnej przyczyny kryzysów (gospodar-
czych i finansowych), a szczególnie momentu wyst �apienia kryzysu, jest jak
„poszukiwanie świe�tego Graala”. Szansa na odkrycie momentu wyst �apienia
kryzysów finansowych ci �agle jawi sie� przed nami, ale stan dzisiejszej wiedzy
nie pozwala na skuteczne przewidywanie. „Prawdziwa rzadkość w naszym
świecie, to rzadkość nie zasobów, ani nawet ich efektywności, lecz rozu-
mu”40. Jednego moz�emy być pewni – kolejny kryzys na pewno be�dzie.

Pocieszaj �acy jest jednak fakt, z�e kryzysy obok wielu zagroz�eń nios �a tez�
szanse � na wyzwolenie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu systemu
gospodarczego, rozpocze�cie nowej epoki w rozwoju gospodarczym, zwie�ksze-
nie demokratyzacji zarz �adzania gospodark �a, na oczyszczenie rynku (przynaj-
mniej cze�ściowo) z nieefektywnych jednostek, prze�amanie pewnych stereoty-
pów (jak np. tego, z�e moz�na bezkarnie prywatyzować zyski podmiotów finan-
sowych, a ich straty finansować ze środków publicznych, przenosić produkcje�
do krajów rozwijaj �acych sie� w celu minimalizowania kosztów).

40 P. K r u g m a n, Wracaj �a problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa: PWN 2001.
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nych wariantów rozwi �azań, „Bank i Kredyt” 2004, nr 10.
P i g o u A.: Industrial Fluctuations, Cambridge 1927.
Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski 2003.
R o g o f f K.: International institutions for reducing global financial instability, NBER Wor-

king Paper 1999.
S b r a c i a M., Z a g h i n i A.: Crises and contagion: the role of the banking system, BIS

Papers (March) 2001, nr 1.
S c h i n a s i G. J.: Safeguarding financial stability: theory and practice, International Mone-

tary Fund, Washington, D.C., 2005.
S c h w a r t z A., F r i e d m a n M.: A Monetary History of the United States 1867-1960,

Princeton: Princeton University Press 1963.
S c h w a r z A. J.: Real and Pseudo-Financial Crises, w: Financial Crises and the Word

Banking System, ed. F. Capie, G. E. Woods, New York: St. Martin’s Press 1986.
S e l l F. L.: Contagion in Financial Markets, Cheltenham 2001.
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CONTROVERSIES AROUND THE CAUSES OF FINANCIAL CRISES

S u m m a r y

The aim of the discussion contained in the present article is to show the controversies
around the causes of financial crises and to propose a mechanism for reducing the premises
and effects of a crisis by building a network of financial security.

Translated by Tadeusz Kar�owicz
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TOMASZ GRUSZECKI

EKSPLOZJA D�UGU PUBLICZNEGO NA ŚWIECIE

Jednym ze skutków kryzysu by�o gwa�towne przyspieszenie narastania
d�ugu publicznego. D�ug ten narasta� juz� przedtem, ale w dobrej koniunkturze
przed kryzysem, wysokich wp�ywach budz�etowych i duz�ej p�ynności papierów
skarbowych na światowym rynku finansowym wydawa�o sie�, z�e jest on pod
kontrol �a. Gigantyczna pomoc rz �adów dla instytucji sektora finansowego spo-
wodowa�a, z�e duz�a cze�ść d�ugu sektora prywatnego (instytucji finansowych
i gospodarstw domowych) zmieni�a sie� w d�ug sektora publicznego, który
zacz �a� niepokoj �aco rosn �ać, i to w warunkach recesji i zmniejszenia wp�ywów
budz�etowych. O ile dot �ad zagroz�enie d�ugiem publicznym dotyczy�o tradycyj-
nie krajów s�abo rozwinie�tych, o tyle obecnie okaza�o sie�, z�e najbardziej
zagroz�one d�ugiem s �a kraje rozwinie�te; nie tylko kraje PIIGS, ale takz�e USA,
Wielka Brytania, cze�ść krajów strefy euro (średnie zad�uz�enie w strefie euro
sie�ga 80% PKB). Ca�kowity d�ug USA to juz� ok. 360% PKB. Ca�kowity d�ug
krajów rozwinie�tych w stosunku do BRIC pokazuje rys. 1.

D�ug dojrza�ych gospodarek rośnie szybciej niz� krajów emerging markets.
Szczególnie jednak groźna jest eksplozja d�ugu publicznego. Doprowadzi�a
ona do sytuacji, kiedy zupe�nie powaz�nie analitycy rynkowi zastanawiaj �a sie�
nad groźb �a bankructwa wielu gospodarek, które dot �ad mia�y zawsze naj-
wyz�szy rating (triple A) � w tym USA � a papiery rz �adów s �a niz�ej notowane
pod wzgle�dem bezpieczeństwa niz� obligacje korporacyjne. Takiej sytuacji
dot �ad nigdy nie by�o.

Dr hab. TOMASZ GRUSZECKI, prof. KUL � kierownik Katedry Instytucji i Rynków Fi-
nansowych w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950
Lublin.
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1. JAK RÓS� D�UG PUBLICZNY NA ŚWIECIE

Portal Economist Intelligente Unit opracowa� suwakowy zegar pokazuj �acy,
jak rós� d�ug publiczny w skali ca�ego świata od 1999 r. Wygl �ada to tak: nad
map �a świata jest zegar wskazuj �acy lata, moz�na suwakiem wybrać odpowiedni
rok i odczytać � �aczny d�ug publiczny na świecie w tym roku, a takz�e d�ug dla
danego kraju, w tym obliczony per capita. Oczywiście przyjmuje sie� tu za�o-
z�enie sta�ego tempa wzrostu d�ugu w latach minionych, kiedy dane � �aczne s �a
znane i jakieś za�oz�enia prognostyczne co do naste�pnych okresów: 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. Odczyt z su-
waka da� naste�puj �ace dane (podaje� w przybliz�eniu: pierwsze dwie cyfry to
biliony, trzy dalsze to miliardy USD).
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Tab. 1. Wzrost d�ugu publicznego na świecie

Rok D�ug w bln USD

2000 18,875

2001 18,256

2002 18,949

2003 21,780

2004 25,149

2005 26,773

2006 26,919

2007 28,797

2008 31,515

2009 35,202

2010 39,321

2011 41,919

Źród�o: Economist Intelligence Unit, http://ca.gdc.economist.com.s3.amazonaws.com/index.
htm/#debt per capita+2011

Odczyt na rok 2011 (23.04.2011 o godz. 19.00 – zegar ci �agle chodzi i po-
kazuje narastanie d�ugu) poda� wielkość: 41 919 093 712 914 USD. (Licznik
ci �agle bije, wie�c po chwili wielkość ta jest juz� nieaktualna).

Jak widać, gdzieś do roku 2002 d�ug światowy zwie�ksza� sie� stosunkowo
wolno (mie�dzy 2000 r. a 2001 r. nawet uleg� lekkiemu zmniejszeniu). To
by�y czasy recesji. Przyspieszeniu, i to wyraźnemu, uleg� d�ug publiczny
w skali światowej od lat 2003-2004.

W artykule Phillipa Davisa Option Trader Outlook for G20 Thursday:
Pondering the Planetary Predicament z 24.09.2009 (http://seekingalpha.com/
article/16203-options-trader-outlook-for-g…) znalaz�em dane bardziej pesy-
mistyczne; podaje on, z�e tylko w 2009 r. – jak dot �ad � wszystkie kraje G20
zaci �agne��y poz�yczki na d�ug publiczny w wysokości 5,365,000,000,000 USD
� a wie�c prawie 6 bln USD!

Zad�uz�enie to zosta�o sfinansowane emisj �a d�uz�nych papierów publicznych.
Struktura tego zad�uz�enia wygl �ada naste�puj �aco (zob. rys. 2).

To jest tylko wielkość emisji w 2009 r., w dodatku jeszcze nie do końca
roku! Zwie�ksza to ogóln �a wielkość zad�uz�enia publicznego � jak dot �ad (por.
dane na rys. 1). Te 5,3 bln to moz�e nie jest duz�o w stosunku do prognozowa-
nych 35 bln na koniec 2009, ale jest to wzrost o 16% w ci �agu roku. Przyj-
muj �ac tylko tempo narastania d�ugu na zegarze z rys. 1, mamy 45 bln
w 2011 r. i 151, 8 bln światowego d�ugu publicznego w 2020 r.
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Przypomnijmy: globalny produkt światowy wynosi obecnie nieca�e 50 bln
USD. W tej ekstrapolacji dochodzimy do absurdu � jak kiedyś Klub Rzym-
ski, który wyliczy� ok. roku 1970, z�e jeśli produkcja be�dzie wzrastać tak
szybko jak dot �ad, to masa globalna produkcji be�dzie wie�ksza niz� masa kuli
ziemskiej. Jest wie�c tylko jedna droga: deficyty budz�etowe i d�ug publiczny
musz �a sie� zmniejszyć radykalnie.

W artykule Handel światowy po nowemu Chrisa Milesa („Financial Times”
� „Dziennik Gazeta Prawna” z 25.09.2009) mamy równie pesymistyczny
szacunek: Deficyt budz�etowy � pisze FT � przed kryzysem wynosz �acy w kra-
jach G20 przecie�tnie 1,1% PKB, ma w 2010 r. wzrosn �ać, znowu przecie�tnie,
do 6,9% PKB. Wed�ug Mie�dzynarodowego Funduszu Walutowego wskaźnik
zad�uz�enia publicznego rozwinie�tych krajów G20 (a tworz �a one 85% świato-
wego PKB) podskoczy z niespe�na 80% PKB do 110% PKB. Jeśli średnie
obci �az�enie d�ugiem najwie�kszych gospodarek na świecie przekracza ich rocz-
ny dochód narodowy, to budzi zasadnicze obawy o przysz�ość nie tylko tych
gospodarek, ale ca�ej gospodarki światowej;
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� po pierwsze � ten ogromny d�ug wypchnie kredyty co pogorszy moz�li-
wości rozwoju i wzrostu (crowding out)

� po drugie � powstaje zagroz�enie, czy olbrzymie i narastaj �ace potrzeby
poz�yczkowe nie spowoduj �a wzrostu oprocentowania, co z kolei odbije sie�
zarówno na kosztach obs�ugi d�ugu jak i cenie kredytu

� po trzecie � ulegnie zahamowaniu produkcja i handel światowy, a wie�c
gospodarki d�uz�ej be�d �a trwa�y w recesji.

BIS ostrzega: na świecie rośnie bomba d�ugu publicznego. Bank for Inter-
national Settlements (BIS) opracowa� ostatnio niepokoj �acy raport: The Future
of public Debt: Prospectuds and Implikations (BIS Working Paper, March
2000, nr 300). We wste�pie czytamy: „Od czasu pocz �atków finansowego kry-
zysu d�ug krajów rozwinie�tych wzrós� dramatycznie � i wszystko wskazuje,
z�e be�dzie dalej rós� w najbliz�szej przysz�ości. Cze�ść krajów zmierzy sie�
z wzrastaj �acym w przysz�ości kosztem obs�ugi d�ugu, zw�aszcza uwzgle�dnia-
j �ac rosn �acy wiek populacji1. Opracowana projekcja dalszego wzrostu d�ugu
– w� �aczaj �ac w to przysz�e zobowi �azania rz �adów � prowadzi do konkluzji, z�e
w szeregu krajów grozi to niestabilności �a. Trzeba by�oby podj �ać drastyczne
środki, aby zahamować wzrost d�ugu i naste�pnie d �az�yć do jego redukcji.
Wymagane środki s �a jednak tak drastyczne, z�e powaz�nie groz� �a d�ugofalowe-
mu wzrostowi i stabilności monetarnej”.

Dane OECD wskazuj �a, z�e ca�kowity d�ug publiczny tych krajów przewyz�-
szy 100% PKB, a w 2014 r. przewyz�szy 110. Jest to nowa sytuacja. Co
prawda poszczególne kraje rozwinie�te w czasie lub po wojnie mia�y przej-
ściowo d�ug przekraczaj �acy 100% PKB (USA � 121% PKB w latach czter-
dziestych XX wieku), ale by�a to nadzwyczajna sytuacja i nikt wtedy nie bra�
pod uwage� niewyp�acalności. Obecnie prawdziwy problem to nie d�ug jawny
ale ukryty, wynikaj �acy z ogromnych przyje�tych przez państwa zobowi �azań
wobec starzenia sie� ludności, zw�aszcza w krajach UE. Tych zobowi �azań nie
liczy sie� i nie ujmuje w oficjalnych prognozach budz�etowych, podlegaj �a one
tylko róz�nym szacunkom. W dodatku metodologia tych szacunków w po-
szczególnych krajach jest nieporównywalna. Jakkolwiek obecnie stopy procen-
towe s �a niskie, to jest oczywiste, z�e wkrótce sie� zwie�ksz �a.

Za� �aczona tabela obecnej sytuacji fiskalnej i perspektyw w czo�owych krajach
rozwinie�tych oraz Azji, Centralnej Europy i Ameryki �acińskiej pokazuje:

� stan deficytów budz�etowych jako % PKB

1 Por. raport na ten temat opracowany w Cato Institute przez J. Gokhale � streści�em go
w obserwatorze finansowym.pl
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� bilans zobowi �azań budz�etowych dostosowany cyklicznie jako % PKB
� d�ug finansów publicznych ogó�em jako % PKB

Tab. 2. Aktualna sytuacja fiskalna i perspektywy
w czo�owych krajach rozwinie�tych

oraz Azji, Europy Środkowej i Ameryki �acińskiej

Fiscal situation and prospecta1

Fiscal balance Structural balance2 General
government debt3

As a percentage of GDP

2007 2010 2011 2007 2010 2011 2007 2010 2011

Austria -0,7 -5,5 -5,8 -1,4 -3,3 -3,6 62 78 82

France -2,7 -8,6 -8,0 -3,5 -6,8 -6,3 70 92 99

Germany 0,2 -5,3 -4,6 -0,8 -4,0 -3,7 65 82 85

Grece -4,0 -9,8 -10,0 -4,5 -6,9 -6,8 104 123 130

Ireland 0,2 -12,2 -11,6 -1,3 -9,0 -9,0 28 81 93

Italy -1,5 -5,4 -5,1 -2,2 -2,6 -2,8 112 127 130

Japan -2,5 -8,2 -9,4 -3,4 -7,4 -9,0 167 197 204

Netherlands 0,2 -5,9 -5,3 -0,6 -3,8 -3,1 52 77 82

Portugal -2,7 -7,6 -7,8 -2,8 -6,1 -6,8 71 91 97

Spain 1,9 -8,5 -7,7 1,6 -5,2 -4,5 42 68 74

United Kingdom -2,7 -13,3 -12,5 -3,4 -10,5 -9,9 47 83 94

Unitet States -2,8 -10,7 -9,4 -3,1 -9,2 -8.2 62 92 100

Asia4 0,1 -3,5 -3,6 � � � 37 40 41

Central Europe5 3,7 -4,4 -3,9 � � � 23 28 29

Latin America6 -1,5 -2,4 -2,0 � � � 41 37 35

1Regional averages calculated as weighted averages based on 2005 GDP and PPP exchange
rates. 2Cyclically adjusted balance. 3For Argentina the Phillippines and Thailand, central go-
vemment debt. 4China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Korea, Malaysia, the Phillippines,
Singapore and Thailand. 5The Czech Republic, Hungary and Poland. 6Argentina, Brazil, Chile
and Mexico.

Źród�o: BIS

Tabela 2 pokazuje, z�e w wyniku kryzysu deficyt i d�ug publiczny (general
governement) wzrós� ostatnio bardzo gwa�townie w krajach, które przed kry-
zysem uwaz�ane by�y za stabilne finansowo. Finansowe programy ratunkowe,
w� �aczaj �ac w to zastrzyki kapita�u, zakup aktywów przez Skarb i poz�yczki
rz �adu lub bezpośrednie finansowanie przez rz �ad (ale bez gwarancji kredyto-
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wych), osi �agne��y razem 13,2% PKB w rozwinie�tych gospodarkach. To wydaje
sie� duz�o, ale w poprzednich 49 kryzysach wg MFW przecie�tny koszt pomocy
rz �adowej (w stosunku do PKB) by� podobny. Problemem jest jednak znaczne
i szybkie pogorszenie deficytów budz�etowych, obecnych i projektowanych na
2011 r., zw�aszcza z�e chodzi o deficyty strukturalne (bez kosztów obs�ugi
d�ugu). Wed�ug Reinharta i Rofoffa (por. The Time is Different, Princeton
Uviversity Press 2010) zwykle 3 lata po typowym kryzysie bankowym abso-
lutny poziom d�ugu publicznego jest ok. 86% wyz�szy niz� przed kryzysem.
W krajach, gdzie kryzys by� szczególnie silny, poziom d�ugu nawet zwie�ksza
sie� 3-krotnie. Z tabeli 2 wynika, z�e w takich krajach, jak Irlandia poziom
d�ugu w latach 2007-2009 zwie�kszy� sie� 3-krotnie, w Wielkiej Brytanii
zwie�kszy sie� (do 2011) ponad 2-krotnie, podobnie w USA i Hiszpanii.

Wed�ug raportu BIS obecny kryzys jest jednak nietypowy ze wzgle�du na bardzo
wysok �a stope� bezrobocia, spadek aktywności i wp�ywów budz�etowych; powrót do
stanu sprzed kryzysu be�dzie bardzo trudny i trzeba sie� spodziewać s�abego wzrostu
w najbliz�szej przysz�ości. Pomie�dzy 2007 a 2009 r. stopa przychodów budz�eto-
wych spad�a o 2-4 punkty procentowe w stosunku do PKB w Irlandii, Hiszpanii,
USA i Wielkiej Brytanii. Doświadczenie wskazuje, z�e dopóki be�dzie sie� utrzymy-
wa� tak wysoki poziom bezrobocia i niski poziom wydatków gospodarstw domo-
wych i podaz�y kredytu, powrót do poziomu sprzed kryzysu be�dzie trudny.

Ale prawdziwe niebezpieczeństwo to d�ug ukryty � narastanie wydatków
w obecnej strukturze demograficznej zwi �azanych z emeryturami i ochron �a zdro-
wia. Stosunek ludności powyz�ej wieku aktywności zawodowej do aktywnej (16-
64 lata) w najbliz�szych latach be�dzie coraz bardziej niekorzystny, por. rys. 3.

Stosunek „old age” do cze�ści aktywnej populacji zbliz�y sie� w niektórych
krajach (np. Japonii) do 80%. W rezultacie znacznie wzrośnie udzia� wydatków
budz�etowych, por. rys. 4.

Cytowany dalej raport Gokhala (2009) szacuje, z�e finansowanie tych wydat-
ków na przysz�e przyrzeczone świadczenia, bez wzrostu podatków, be�dzie wyma-
ga� w USA i krajach UE generowania sta�ego (rok w rok) dodatniego wyniku
budz�etowego ok. 8-10% PKB do 2050 r. To oczywiście niemoz�liwe. Szacunek
Kongresowego Biura Budz�etu USA jest równiez� dramatyczny: potrzebne be�dzie
coroczne polepszanie wyników bilansu budz�etu o ok. 2,6% budz�etu USA
z 2009 r. przez najbliz�sze 50 lat. Jak to sfinansować?
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2. STOPA PROCENTOWA A STOPA WZROSTU PKB

Dot �ad nie brano pod uwage� przysz�ej stopy procentowej. Krytyczn �a spraw �a
dla przysz�ości d�ugu jest stosunek mie�dzy realn �a stop �a procentow �a a stop �a
wzrostu PKB; kiedy (realna) stopa procentowa jest wie�ksza niz� stopa wzrostu
PKB, to skutek dla d�ugu jest piorunuj �acy � d�ug eksploduje. Nie jest bo-
wiem moz�liwe osi �aganie dodatniego wyniku budz�etu. Otóz� wszystko wskazu-
je, z�e obecna – zaniz�ona � stopa procentowa (po której rz �ady s �a zdolne ob-
s�ugiwać deficyt i rolować d�ug) nie utrzyma sie� w najbliz�szej przysz�ości.
Nikt przeciez� nie zak�ada, z�e stopa procentowa w USA czy w strefie euro
be�dzie praktycznie ujemna przez najbliz�sze kilkadziesi �at lat.

Kolejny wykres pokazuje niebezpieczeństwa dla rz �adów w przysz�ości.
Wskazuje miare� róz�nicy mie�dzy realn �a stop �a procentow �a i stop �a wzrostu PKB
na horyzontalnej osi i stosunek pierwotnego dodatniego wyniku budz�etu do
ca�kowitego d�ugu na osi pionowej. Im wie�ksza róz�nica mie�dzy realn �a stop �a
procentow �a a potencjaln �a stop �a wzrostu, tym wie�kszy jest wymagany struktu-
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ralny dodatni wynik budz�etu, jako proporcja poziomu d�ugu w poprzednim
okresie potrzebna do utrzymania sta�ego poziomu d�ugu do PKB (a wie�c do
stanu, kiedy d�ug nie wzrasta).

Otóz�, z�eby utrzymać taki sta�y poziom d�ugu, dany kraj musi znajdować
sie� powyz�ej linii nachylonej pod k �atem 45 stopni w stosunku do p�askiej linii
na poziomie 0 (tj. kiedy stosunek pierwotnego deficytu do d�ugu pozostaje
sta�y).

Otóz� przy obecnej polityce fiskalnej nie jest to moz�liwe dla z�adnego kraju,
por. rys. 5.

Jak wynika z rysunku, d�ug we wszystkich krajach tu uwzgle�dnionych
be�dzie w przysz�ości rós�. We wzgle�dnie najlepszej sytuacji jest Szwajcaria
i W�ochy. W Szwajcarii deficyt zawsze by� niski, a W�ochy wesz�y w kryzys
ze wzgle�dnie zrównowaz�onym budz�etem; d�ug duz�y pozostanie, ale be�dzie
rós� stosunkowo wolno. Sytuacja innych jest gorsza. Generalnie: eksplozja
d�ugu publicznego jest nie do zahamowania.
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3. PRZYSZ�Y D�UG PUBLICZNY � TRAJEKTORIA WZROSTU

Ostrzegawczy raport przed „bomb �a emerytaln �a” zosta� opracowany w CATO
Institute (National Center for Policy Analisis), przez Jagadeesha Gokhala (2009):
Measuring the Unfunded Obligations of European Countries, ze stycznia 2009.
Raport ten moz�na znaleźć pod adresem: http://www.cto.orag/pubd/articles/gokha-
le-NCPA-319.pdf.

Raport zawiera w aneksie szczegó�owym opis metodologii i wyliczenia. Ope-
ruje oczywiście wielkościami zdyskontowanymi do obecnej wartości, przecie�tne
dane z d�ugiego okresu dla dochodu, stopy procentowej i dalszego trwania z�ycia.
Dane pochodz �a z UE (Eurostatu) i OECD. Dochód narodowy przyje�to z 2004 r.
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Dla dziewie�ciu najwaz�niejszych krajów raport zrobi� prognoze� na najbliz�-
sze 30 lat � trajektorie� wzrostu d�ugu przy róz�nych za�oz�eniach, uwzgle�dnia-
j �ac pomijane dot �ad zobowi �azania (d�ug ukryty) i o róz�nej polityce fiskalnej.
Za�oz�ono trzy moz�liwe scenariusze:

� Scenariusz bazowy � deficyt pierwotny rośnie w tempie jak dot �ad, nie
nast �api �a zmiany odnośnie do świadczeń emerytalnych. D�ug do PKB wzrośnie
w Niemczech, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Austrii do 300% PKB, ale
w Wielkiej Brytanii powyz�ej 500%, USA ok. 450%, a Japonii az� 600%
w 2040 r. Jest oczywiste, z�e taka trajektoria wzrostu jest nie do utrzymania.

� Scenariusz stopniowego przystosowania � zmniejszania deficytu; defi-
cyt pierwotny zmniejsza sie� o 1% PKB w kaz�dym roku przez naste�pne 5 lat,
pocz �awszy od 2012 r. Dalej jednak d�ug w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii
przekracza 300% PKB, w Holandii, Grecji, Irlandii i Hiszpanii sie�ga 200%.
W Austrii i Niemczech ok. 150%, tylko we W�oszech utrzymuje sie� na do-
tychczasowym poziomie.

� Ostatni scenariusz zak�ada stopniowe przystosowania (jak poprzed-
nio), ale zamroz�enie stosunku pracuj �acych do emerytów – a wie�c nie
istnienie tendencji demograficznej, pokazanej na rys. 3. Jest to oczywiście
scenariusz nies�ychanie trudny politycznie, zak�ada bowiem bardzo ostre
cie�cia w istniej �acym systemie świadczeń. Przedstawia go najniz�sza linia.
W Niemczech, Austrii, W�oszech i Holandii tendencja wzrostu d�ugu odwraca
sie�, ale dalej w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania, Irlandia i Francja
wzrost d�ugu dalej jest poza kontrol �a, por. rys. 6.
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Wzrost d�ugu, wynikaj �acy ze wszystkich scenariuszy (poza nielicznymi
wspomnianymi wyj �atkami w ostatnim scenariuszu), automatycznie prowadzi
do wzrostu kosztów obs�ugi d�ugu. W rezultacie zwie�ksza sie� udzia� tej obs�u-
gi w stosunku do PKB � nawet przy obecnej stopie procentowej. Rysunek 7
pokazuje, jak ten udzia� zwie�ksza sie� do 2040 r. � do ponad 20% PKB,
a w Wielkiej Brytanii nawet do 27% PKB.

Powstaje pytanie, jaki pierwotny deficyt by�by wymagany, aby udzia�
d�ugu publicznego do PKB wróci� do stanu sprzed kryzysu. Tablica 3 pokazu-
je, z�e konieczny by�by w kaz�dym przypadku dodatni bilans pierwotny budz�e-
tu przez najbliz�sze 5, 10 i 20 lat. Ostatnia kolumna przypomina, z�e w kaz�-
dym przypadku prognozowany deficyt na 2011 r. jest ujemny!

Tab. 3. Wymagany wynik pierwotnego deficytu budz�etowego (dodatni),
aby poziom d�ugu powróci� do stanu sprzed 2007 r.

Average primary balance required
to stabilise the public debt/GDP ratio at the 2007 level1

Over 5 years Over 10 years Over 20 years
Memo: Primary
balance in 2011

(forecast)

Austria 5,1 3,0 2,0 -2,9

France 7,3 4,3 2,8 -5,1

Germany 5,5 3,5 2,4 -2,0

Grece 5,4 2,8 1,5 -5,3

Ireland 11,8 5,4 2,2 -9,2

Italy 5,1 3,4 2,5 0,0

Japan 10,1 6,4 4,5 -8,0

Netherlands 6,7 3,7 2,3 -3,4

Portugal 5,7 3,1 1,8 -4,4

Spain 6,1 2,9 1,3 -6,6

United Kingdom 10,6 5,8 3,5 -9,4

Unitet States 8,1 4,3 2,4 -7,1

1As a percentage of GDP
Źród�o: OE CD, BIS

4. KONSEKWENCJE ROSN �ACEGO ZAD�UZ�ENIA

Nieuchronne rosn �ace niezbilansowanie finansów publicznych i rosn �acy
d�ug (oraz koszty jego obs�ugi) powoduj �a zasadnicze wyzwania przed polityk �a
monetarn �a. Dotyczy to zw�aszcza sytuacji, kiedy kraj startuje z juz� wysokiego
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(jak obecnie) poziomu deficytu i d�ugu, a wszystko wskazuje na dalsz �a ściez�-
ke� wzrostu d�ugu. Nalez�y sie� spodziewać, z�e inwestorzy be�d �a z� �adali coraz
wyz�szego oprocentowania wobec coraz wie�kszego ryzyka zad�uz�enia. Dotych-
czasowe badania sugeruj �a, z�e kaz�dy dodatkowy punkt procentowy d�ugu do
PKB poci �aga za sob �a wzrost premii za ryzyko pomie�dzy 1,2 a 1,6 punktów
bazowych. To przek�ada sie� na wzrost CDS-ów.

Wyz�sza premia za ryzyko poci �aga za sob �a wyz�szy koszt obs�ugi i powol-
niejszy wzrost. Wyz�szy koszt poci �aga za sob �a konieczność zwie�kszenia podat-
ków, zw�aszcza kiedy malej �a wp�ywy do budz�etu – w wyniku s�abego tempa
wzrostu i utrzymywania sie� bezrobocia. Dochodzi do tego znany efekt wypy-
chania (crowding-out) inwestycji prywatnych przez wydatki budz�etu. Ale nie
jest to prosta funkcja liniowa. Przychodzi moment, kiedy inwestorzy trac �a
zaufanie do coraz bardziej zad�uz�aj �acej sie� gospodarki i rz �ady nie maj �ac
wyjścia, uciekaj �a sie� do monetyzacji d�ugu. Nieuchronn �a konsekwencj �a be�dzie
wówczas inflacja. To prowadzi nas do pytania o nieuchronność inflacji. Jakie
pole dzia�ania maj �a wówczas centralne banki?

Doświadczenie wskazuje, z�e coraz we�z�sze: walka z inflacj �a poprzez zacieś-
nienie polityki monetarnej prowadzona w spirali d�ugu, moz�e powodować
tylko jeszcze wie�ksze obci �az�enie d�ugiem, co w rezultacie tylko zwie�kszy
fonetyzacje�. Z kolei brak zacieśniania polityki monetarnej powoduje praktycz-
nie utrate� kontroli nad inflacj �a. Mamy wie�c nieusuwalny konflikt polityki
fiskalnej i monetarnej.

Taki konflikt ujawni� sie� w szeregu emerging markets. Przyk�adem jest
inflacyjny boom brazylijski we wczesnych latach osiemdziesi �atych XX wieku,
gdy w sytuacji utrzymuj �acego sie� notorycznego deficytu, w�adze podje��y
bardziej agresywn �a polityke� monetarn �a, czy inflacje� w Indiach w latach sie-
demdziesi �atych i osiemdziesi �atych XX wieku, w rezultacie której deficyt
fiskalny by� monetyzowany.

Alternatywna ściez�ka wyjścia ze spirali rosn �acego d�ugu publicznego to
próba inflacji realnej wartości d�ugu. Moz�liwość zmniejszenia realnej wartości
d�ugu wzrasta, im wie�kszy jest juz� istniej �acy d�ug, im d�uz�szy jest przecie�tny
okres d�ugu (maturity), im wie�ksza cze�ść d�ugu jest denominowana w krajo-
wej walucie i im wie�ksza cze�ść d�ugu jest w posiadaniu inwestorów zagra-
nicznych. Inflacja d�ugu posiadanego g�ównie przez inwestorów krajowych,
jest równoznaczna ze zwie�kszeniem obci �az�enia w�asnego spo�eczeństwa. Infla-
cja musia�aby być niespodziewana (inaczej zostanie zamortyzowana przez
oczekiwania inflacyjne), ale koszty kreacji inflacji i jej konsekwencji w gos-
podarce s �a zawsze duz�e.
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Nie jest to dyskusja teoretyczna; od dwu lat toczy sie� w środowisku in-
westorów, analityków i ekonomistów dyskusja nad ryzykiem inflacji. Jakkol-
wiek ryzyko, z�e rz �ady be�d �a forsować (lub tolerować) inflacje� w krótkim
horyzoncie czasu, s �a na razie ma�e, to nie moz�na powiedzieć – stwierdza
raport BIS � z�eby odrzucić taki scenariusz w przysz�ości. Gdyby dosz�o do
dominacji oczekiwań inflacyjnych, to towarzyszyć im be�dzie gwa�towny
wzrost dochodowości z papierów skarbowych i negatywne (pesymistyczne)
informacje o stanie gospodarki.

KONKLUZJE

Raport BIS-u kończy sie� wnioskami, które powinny wywo�ać niepokój –
nie tylko rz �adów, ale i opinii publicznej.

Problemy fiskalne rozwinie�tych gospodarek – stwierdza raport � s �a duz�o
wie�ksze, niz� jest to publicznie ujawniane w oficjalnych statystykach. Juz�
poziom d�ugu publicznego, który przekroczy 100% PKB, jest niepokoj �acy, a
jeszcze bardziej rosn �ace i nieujawnione do końca zagroz�enie d�ugiem ukrytym
w wyniku procesów demograficznych. To powinno stać sie� przedmiotem
d�ugofalowego planowania.

Rz �ady wydaj �a sie� uśpione w swoistym samozadowoleniu, z�e kryzys min �a�.
Wszystko wskazuje, z�e perspektywy wzrostu na najbliz�sze lata s �a w �at�e,
wzrost be�dzie poniz�ej poziomu sprzed kryzysu. W rezultacie dochody budz�e-
towe be�d �a niskie a wydatki wie�ksze, co zmniejsza szanse� na konsolidacje�
finansów publicznych. Jeśli zdecydowane kroki nie zostan �a podje�te, nalez�y
sie� spodziewać gwa�townego wzrostu kosztów d�ugu.

Duz�y i rosn �acy publiczny d�ug ma zasadnicze konsekwencje – finansowe
i skutkuj �ace w realnej gospodarce. Ostatni znacz �acy wzrost wyceny ryzyka
przez rynki � i premii za ryzyko d�ugoterminowych obligacji rz �adowych �
sugeruje, z�e rynek zmienia swoje nastawienie co do przysz�ości; kończy sie�
okres zaufania do bezpiecznego d�ugu publicznego o niskim ryzyku. Pojawiaj �a
sie� dywagacje o moz�liwości bankructwa takich czo�owych, wydawa�oby sie�,
wiarogodnych gospodarek, jak USA czy Wielka Brytania (nie wspominaj �ac
o Grecji czy innych krajach PIIGS), podczas gdy inwestorzy kieruj �a sie� ku
rynkom emerging markets. Tego przedtem nie by�o. Obligacje korporacyjne s �a
cze�sto wyz�ej notowane w rankingach niz� obligacje rz �adów, które przedtem by�y
uwaz�ane za najbardziej bezpieczne. To spowoduje, z�e koszty d�ugu państw
rozwinie�tych zdroz�ej �a ze wszystkimi tego konsekwencjami dla dalszego wzrostu
d�ugu i dla gospodarki. Konsekwencje te nadejd �a szybciej, niz� sie� oczekuje.



40 TOMASZ GRUSZECKI

Wed�ug analizy Reinharda i Rogoffa po przekroczeniu poziomu d�ugu
w wysokości 100% PKB pojawiaj �a sie� tzw. nielinearne konsekwencje, skutku-
j �ace spiral �a zad�uz�enia i d�ugofalow �a recesj �a.

D�ugofalowe niezbilansowanie finansów publicznych tworzy powaz�ne
wyzwania przed polityk �a monetarn �a. Traci ona moz�liwość manewru i kontroli
inflacji. Realna staje sie� dla rz �adów pokusa monetyzacji d�ugu lub redukcji
realnej wartości d�ugu przez świadom �a lub tolerowan �a inflacje�. Obecnie ryzy-
ko inflacji w skali światowej jest ograniczone, ale nalez�y je brać pod uwage�.

Ze wzgle�du na fakt, z�e g�ównym źród�em rosn �acego d�ugu s �a czynniki
demograficzne, decyzja podniesienia wieku emerytalnego wydaje sie� lepszym
środkiem, niz� cie�cie zagwarantowanych świadczeń w przysz�ości i podnosze-
nie podatków.

AN EXPLOSION OF PUBLIC DEBT IN THE WORLD

S u m m a r y

The article is devoted to the process of the rapid acceleration of the growth of debt in the
world. The process may now be considered as a trend whose effects may be very dangerous
in the future. In the scale of the world the cumulated debt reaches the world GDP, and the
debt is currently concentrated mainly in the industrialized countries. The article discusses
reports issued by the International Monetary Fund and the Bank International of Settlement that
are devoted to this problem. An additional problem that increases the unfavorable effects of
the debt on the economic balance are the effects produced by pension privileges resulting from
unfavorable demographic trends.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: d�ug publiczny, zad�uz�enie, dochód narodowy brutto, kraje rozwijaj �ace sie�,
gospodarki rozwinie�te, emisja d�ugu, równowaga finansowa, ca�kowity d�ug publiczny.

Key words: debt, indebtness, GDP, emerging countries, developed countries, debt issuance,
fiscal balance, general government debt.
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Obecnie wiadomo juz� z pewności �a, z�e kryzys najpierw spowodowa�
pe�knie�cie b �abla (buble), rosn �acego juz� od d�uz�szego czasu d�ugu prywatnego,
a potem dzia�ania interwencyjne rz �adów i banków centralnych skierowane na
zapewnienie p�ynności na rynkach finansowych i ratowanie instytucji finanso-
wych too big too fail, doprowadzi�y do przekszta�cenia d�ugu prywatnego
w d�ug publiczny. Dotyczy to � i to jest nowe zjawisko � g�ównie krajów
wysoko rozwinie�tych; poprzednio problemy zagroz�enia zbyt wielkim d�ugiem
publicznym i niewyp�acalności �a kumulowa�y sie� w krajach s�abo rozwinie�tych
i emerging markets. Rysunek 1 pokazuje, jak ros�o zad�uz�enie w krajach G7
w ostatnich 20-30 latach, a rys. 2 ujawnia róz�nice� w zad�uz�eniu krajów wyso-
ko rozwinie�tych i rozwijaj �acych sie� (emerging markets).

W 2010 r. ujawni�o sie� ogromne zad�uz�enie Grecji, deficyt rze�du 10%
PKB, d�ug publiczny ponad 113% PKB i niebezpieczeństwo niewyp�acalności
rz �adu greckiego, pospiesznie zaz�egnane gwarancjami pomocy ze strony EBC
i MFW. Grecja by�a jednak tylko najbardziej rzucaj �acym sie� w oczy przyk�a-
dem grupy niebezpiecznie zad�uz�onych krajów strefy euro � tzw. PIIGS (Por-
tugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Co wie�cej, rz �ad grecki, korzystaj �ac od
1999 r. ze znacznej bezzwrotnej pomocy ze strony UE i niskiego oprocento-
wania swoich obligacji, systematycznie fa�szowa� dane o stanie finansów
publicznych. Okaza�o sie�, z�e dotacje z UE, przys�uguj �ace krajom s�abiej roz-
winie�tym, które w innych krajach – np. w Irlandii, zosta�y m �adrze zainwesto-

Dr hab. TOMASZ GRUSZECKI, prof. KUL � kierownik Katedry Instytucji i Rynków Finanso-
wych w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.
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wane, w Grecji finansowa�y g�ównie konsumpcje� i rozwinie�te ponad moz�li-
wości świadczenia, zw�aszcza emerytury. Grecja najwyraźniej przesadzi�a
z polityk �a dobrobytu, budowanej na d�ugu1.

Otóz�, dobrodziejstwa systemu greckiego zwróci�y uwage� na najwie�ksze
niebezpieczeństwo tkwi �ace w d�ugu publicznym krajów wysoko rozwinie�tych
– to problem niekorzystnych zmian demograficznych, skutkuj �acych z jednej
strony minimalnym przyrostem ludności (w wie�kszości krajów UE jest on
ujemny, takz�e w Polsce), a z drugiej wzrastaj �ac �a d�ugości �a z�ycia, powoduj �ac �a
rosn �acy okres pobierania świadczeń emerytalnych. Ekonomiści określaj �a to
zjawisko „bomb �a emerytaln �a”; eksperci wiedz �a o tym od dawna, ale problem
sta� sie� g�ośny na świecie dopiero ostatnio2.

1 L. Thomas jr. w artykule Patchwork Pension Plan Adds to Greek Debt Woes („New
York Times” z 11 marca 2010) wskazuje na powaz�ne źród�o greckiego kryzysu � rozrośnie�ty
system emerytalny z dodatkowymi ulgami. 580 kategorii zawodowych korzysta z moz�liwości
przejścia na emeryture� w wieku 55 lat (50 lat kobiety). S �a tam zawody cie�z�kie, ale tez� prezen-
terzy radia i telewizji czy fryzjerzy. Na wczesne emerytury moz�e przejść 14% pracuj �acych,
średnia wieku przejścia na emeryture� w Grecji to 61 lat.

2 Choć w Polsce reforme� emerytaln �a przeprowadziliśmy w 2000 r. jako pierwsi w Europie,
jednak jej konstrukcja i niekonsekwentny sposób wdroz�enia s �a obecnie krytykowane.
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Problem ten wynika z szerokiego zakresu przyznanych i gwarantowanych
ustawowo przez państwo świadczeń. Te zobowi �azania rozci �agaj �a sie� na lata �
średnio dotycz �a dwóch generacji � i tworz �a tzw. d�ug utajony, który okazuje sie�
kilkakrotnie średnio wie�kszy od d�ugu publicznego jawnego, por. rys. 3.

Jak widać, skala � �acznego zad�uz�enia (d�ug publiczny jawny + ukryty) jest
rze�du średnio 300-500% PKB! To jest w�aśnie jakby drugie dno niebezpie-
czeństwa d�ugu publicznego � to d�ug publiczny ukryty, wynikaj �acy z juz�
przyznanych ustawowo świadczeń i zobowi �azań państwa.

Powsta�o szereg raportów na ten temat. Prawdziwie ostrzegawczy jest
raport sporz �adzony w Cato Institute (National Center for Policy Analysis)
przez Jagadeesha Gokhale: Measuring the Unfunded Obligations of European
Countries, ze stycznia 2009 („Policy Report” January 2009, nr 319). W Pol-
sce jest on ma�o znany i warto go omówić. Raport ten moz�na znaleźć pod
adresem: http://www.cato.org/pubd/ articles/gokhale-NCPA-319.pdf.
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Raport pokazuje, z�e – przy istniej �acych obecnie parametrach wyjściowych
� przy niskim tempie wzrostu PKB w krajach europejskich, ujemnym przy-
roście demograficznym i obecnej średniej wysokości świadczeń, systemy
emerytalne s �a nie do utrzymania. Co wie�cej, poniewaz� musz �a być stale finan-
sowane dodatkowo z budz�etów, to d�ug publiczny musi rosn �ać, co w końcu
spowoduje katastrofe� systemów finansów publicznych.

Teraz, po kryzysie, odkrywamy, jak bardzo groźny jest narastaj �acy d�ug
publiczny w krajach UE. W za�oz�eniach strefy euro mia� nie przekraczać
60%, teraz sie�ga � przecie�tnie � blisko 80% PKB, a w niektórych krajach
wie�cej, np. w Grecji 112%. My w Polsce przekroczyliśmy (lekko) 50% PKB
i s�usznie martwimy sie�. Ale d�ug publiczny to tylko czubek góry lodowej,
prawdziwie groźne jest to, co pod powierzchni �a � suma zobowi �azań wynika-
j �aca z juz� przyznanych prawem świadczeń. Chodzi o zobowi �azania zarówno
emerytalno-rentowe, jak i dotycz �ace świadczeń ochrony zdrowia. To s �a te
ukryte, ale ci �az� �ace na państwie niesfinansowane (unfunded) zobowi �azania.

Raport zawiera w aneksie szczegó�owy opis metodologii i wyliczenia.
Operuje oczywiście wielkościami zdyskontowanymi do obecnej wartości,
przecie�tne dane z d�ugiego okresu dla dochodu, stopy procentowej i dalszego
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trwania z�ycia. Dane pochodz �a z UE (Eurostatu) i OECD. Dochód narodowy
przyje�to w 2004 r.

Poniz�ej podamy tylko g�ówne wnioski.
Otóz�, średnia wielkość ci �az� �acych przysz�ych zobowi �azań w krajach UE

w okresie do 2050 r. to 434% PKB, a wie�kszość krajów UE mieści sie�
w przedziale 400-500% PKB. Ale s �a duz�e róz�nice. Zobowi �azania Hiszpanii
to tylko 244% PKB, Belgii � nieca�e 300%, Danii � 382% PKB, ale Grecji
to juz� 875%. Niestety, najgorzej wypada obci �az�enie Polski � az� 1550% PKB!
Dane dotycz �ace Polski k�óc �a sie� z szacunkami znanymi z za�oz�eń reformy
emerytalnej, ale to nie miejsce na polemike�. Niech sprawdz �a eksperci. USA,
gdzie teraz cze�sto zestawia sie� te obci �az�enia razem z szybko narastaj �acym juz�
istniej �acym d�ugiem, s �a obci �az�one zobowi �azaniami rze�du 500% PKB (wg in-
nego raportu 400%). Pe�ne zestawienie na rys. 4 (kolor szary podkreśla zobo-
wi �azania wie�ksze od przecie�tnych). Zak�ada sie�, z�e dominuj �acy sposób finan-
sowania zobowi �azań emerytalnych to system Pay-as-You-Go (zak�adam, z�e
w przypadku Polski autor raportu uwzgle�dni� reforme� systemu emerytalnego).

1. Wed�ug cytowanego raportu, aby te zobowi �azania sfinansować – juz�
teraz � przecie�tny kraj UE musia�by mieć juz� od�oz�on �a sume�, równ �a 434%
obecnego (z 2004 r.) PKB, np. w banku, i inwestować j �a stale w rz �adowe
obligacje, uzyskuj �ac średnie oprocentowanie – aby pokryć biez� �ace zobowi �aza-
nia. W przypadku Hiszpanii ta suma wynosi�aby tylko 244% PKB, ale juz�
Polski az� 1550% PKB.

2. To oczywiście jest niemoz�liwe, z�aden kraj UE nie ma takich oszcze�d-
ności. Alternatywne rozwi �azanie (next-best option) to natychmiastowy, choć
stopniowy, wzrost oszcze�dności (i ich sta�e inwestowanie, jak wyz�ej). Prze-
cie�tnie w UE w kaz�dym projektowanym budz�ecie trzeba by od�oz�yć 8,3%
PKB kaz�dego roku, az� do 2050 r. Pomimo to, po tej dacie konieczna be�dzie
reforma zwie�kszaj �aca obci �az�enia (lub zmniejszaj �aca uprawnienia).

3. Co sie� stanie, jeśli takie oszcze�dności nie zostan �a poczynione? Trzeba
be�dzie wówczas zwie�kszyć cie�z�ar opodatkowania. Dotychczas średnio pań-
stwo uzyskuje z podatków 40% PKB. Obci �az�enie trzeba be�dzie zwie�kszyć:

� do 2020 r. średnio w UE państwo be�dzie musia�o zwie�kszyć stope� opo-
datkowania, by uzyskać 55% PKB

� do 2035 r. potrzebne be�dzie uzyskanie 57% PKB
� do 2050 r. średnio w UE państwo be�dzie potrzebowa�o przeznaczać na

pokrycie świadczeń ponad 60% PKB.
4. Róz�nice w potrzebach finansowania mie�dzy krajami UE zalez� �a od

średniej spodziewanej d�ugości z�ycia, struktury demograficznej, stopy uro-
dzin i, oczywiście, stopy wzrostu (przyje�tej dla danego kraju jako średniej za
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okres 1996-2005). Brak pokrycia sfinansowania autor raportu określa jako
fiskal imbalance w (przysz�ym) PKB, i wylicza go dla kaz�dego kraju; jest to
obecna wartość przysz�ych zobowi �azań jako procent obecnej wartości przy-
sz�ego PKB. Dla Estonii wynosi on np. 3,1%, ale dla Malty az� 12,8%; dla
Polski � 9%. Średnio dla UE benchmark wynosi 8,3%. Por. rys. 4.
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Rysunek 5 pokazuje wielkość potencjalnego niezbilansowania finansowania
przyrzeczonych przez państwo zobowi �azań w krajach UE; jak widać, sam d�ug
publiczny to tylko drobna cze�ść groz� �acego niezbilansowania. Jest oczywiste, z�e
przy takiej skali braku pokrycia zobowi �azań uleg�by za�amaniu nie tylko system
finansów publicznych, ale mie�dzypokoleniowy system emerytalny.

W Polsce wielka – w za�oz�eniach � reforma emerytalna pozosta�a nie-
dokończona, zepsuta (przez przywileje), obecnie niektórzy chc �a nawet wyco-
fać sie�, by w krótkiej perspektywie poprawić wskaźniki budz�etu. A bomba
tyka. Niemcy podnios�y (stopniowo) wiek emerytalny do 67 lat. Francuski
rz �ad kilkakrotnie próbowa� podejść do reformy, ale po oporze wycofywa� sie�,
podobnie hiszpański i w�oski. Unia Europejska generalnie śpi, dumna z euro
i nowej perspektywy rozwoju na 2020 r. (o dumnej Deklaracji Lizbońskiej
2000-2010 wstydliwie sie� nie wspomina). W cytowanym artykule z „New
York Times’a” jeden z ekspertów mówi: okres emerytalny przy obecnej d�u-
gości z�ycia i moz�liwym sfinansowaniu moz�e wynosić 10 lat, ale nie 20-25
lat. Jednakz�e grecki fryzjer, z którym rozmowe� L. Thomas jr. przytacza,
mówi: „to bardzo cie�z�ka praca, musze� mieć emeryture� po 50 roku z�ycia, nie
z�yjemy przeciez� 150 lat”. Oburzeni na projekty rz �adu zwie�kszenia wieku
emerytalnego Grecy strajkuj �a. Ale w ca�ej UE dominuje postawa: nam sie�
nalez�y, niech rz �ad sie� martwi. Kto zap�aci za europejskie emerytury?

THE PENSION BOMB IS TICKING

S u m m a r y

The problem of the dangerously increasing public debt, especially in highly developed
countries, is now widely known, and the governments of the EU countries already make at-
tempts at stopping the growth of the debt and at decreasing public expenses. The danger of
the spiral of liabilities connected with the benefits already granted by the state, mainly pen-
sions, is less known. Economists call this phenomenon „the pension bomb”. A lot of reports
have been compiled that are connected with the issue, and a very famous one, compiled in the
CATO Institute in the USA in 2010 is discussed in the present article.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: d�ug publiczny, PKB (GDP), emerging markets, d�ug jawny, d�ug utajony,
bomba emerytalna.

Key words: public debt, GDP, emerging markets, open debt, latent debt, pension bomb.
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MECHANIZM CYKLU KONIUNKTURALNEGO
A „NAKRE�CANIE” KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ
DOŚWIADCZENIA LAT TRZYDZIESTYCH W XX WIEKU

WSTE� P

Z teoretycznych za�oz�eń „nakre�cania” koniunktury wynika, z�e ingerencja
państwa ma na celu pobudzenie prywatnej inicjatywy do dzia�alności produk-
cyjnej, w z�adnym zaś wypadku nie moz�e jej hamować. Dlatego tez�, gdy prywat-
ni przedsie�biorcy rozpoczn �a inwestowanie, ingerencja państwa na tym odcinku
powinna zostać przerwana. Staje sie� ona wtedy zbyteczna, gdyz� osi �agne��a za-
mierzony cel. Jednakz�e państwo ma do wype�nienia inne (obok gospodarczego)
cele. Cele te mog �a niejednokrotnie stać ze sob �a w kolizji, wzajemnie przeciw-
stawiać sie�. Istniej �aca bowiem zawsze w państwie hierarchia celów stawia
pewne zadania na pierwszym planie i podporz �adkowuje im pozosta�e. W ten
sposób potrzeby gospodarcze mog �a być usunie�te na dalszy plan.

Sytuacja taka wytworzy�a sie� w�aśnie w Niemczech na prze�omie lat dwu-
dziestych i trzydziestych. Rz �ad narodowo-socjalistyczny postawi� sobie ofi-
cjalnie za zadanie oz�ywienie z�ycia gospodarczego oraz równoczesne dostar-
czenie wszystkim pracy, podporz �adkowano temu ca�e ustawodawstwo gospo-
darczo-spo�eczne1. Wiadomo jednak, z�e Niemcy nieoficjalnie postanowi�y
uzbroić sie� w ci �agu najbliz�szych lat. Zbrojenia zaś, be�d �ace z punktu widzenia
teorii ekonomii niszczeniem maj �atku narodowego, mog�y wprawdzie s�uz�yć
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1 H. L a u f e n b u r g e r, La vie economique en Allemagne, „Revue d’economie
politique” 1936, nr 4, s. 1400.
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jako bodziec oz�ywienia koniunktury, lecz prowadzone przez d�uz�szy okres
(niz� do pobudzenia inicjatywy prywatnej by�o konieczne), musia�y wyczerpać
rynek pienie�z�ny i kapita�owy, a tym samym unicestwić maj �ace nast �apić nor-
malne oz�ywienie.

I. „NAKRE� CANIE” KONIUNKTURY

Stwierdzenie konieczności zaistnienia czynników egzogenicznych w celu
wywo�ania oz�ywienia jest rozwi �azaniem drugiego problemu teorii koniunktu-
ry. Taki bodziec zewne�trzny, spowodowany przez czynniki instytucjonalne
(ściśle: przez państwo) jest polityk �a nakre�cania koniunktury. Zanim określone
zostan �a przes�anki, na których powinno opierać sie� nakre�canie koniunktury,
nalez�y ściśle rozgraniczyć dwa problemy, a mianowicie problem przystosowa-
nia sie� gospodarki w okresie polikwidacyjnym oraz problem ponownego
pobudzenia z�ycia gospodarczego, tj. problem wywo�ania oz�ywienia2.

Rozróz�nienie to jest niezmiernie waz�ne, gdyz� pozwala unikn �ać b�e�dów,
jakie najcze�ściej maj �a miejsce w aktywnej polityce koniunkturalnej. Nakre�ca-
nie koniunktury dopiero wtedy moz�e sie� rozpocz �ać, gdy osi �agnie�ty zosta� stan
quasi-równowagi, gdy konieczne procesy przystosowawcze zosta�y zakończo-
ne. Za�oz�enie to jest niew �atpliwie trwa� �a zasad �a kaz�dego nakre�cania koniunk-
tury. Jakakolwiek przedwczesna interwencja maj �aca na celu aktywizacje� z�ycia
gospodarczego moz�e mieć skutki wre�cz szkodliwe, pog�e�biaj �ace i przed�uz�a-
j �ace depresje�, gdyz� w sztuczny sposób hamowane s �a te procesy, które nie-
odzownie musz �a sie� odbyć, np. obniz�ka p�ac, likwidacja przedsie�biorstw
nierentownych przy danych cenach, zwieranie noz�yc cen róz�nych dziedzin
z�ycia gospodarczego itd. Dopiero gdy odpowiednie obniz�enie cen czynników
wytwórczych wytworzy podstawowe warunki rentownych inwestycji, moz�na
mówić o skutecznym zastosowaniu nakre�cania koniunktury. Co to jest nakre�-
canie koniunktury?

Brak automatyzmu cyklu koniunkturalnego stwarza konieczność zaistnienia
bodźca zewne�trznego (pozagospodarczego), który spowodowa�by rozszerzenie
aparatu wytwórczego, umoz�liwiaj �acego zwie�kszenie produkcji dóbr produkcyj-
nych. Jest to podstawowe za�oz�enie nakre�cania koniunktury. Dalsz �a przes�an-
k �a jest pobudzenie prywatnej inicjatywy do dzia�alności inwestycyjnej, jej
brak bowiem zmusza państwo do nakre�cania koniunktury. Ca�y proces gospo-

2 E. L i p i ń s k i, Nakre�canie koniunktury, „Ekonomista” 1(1934), s. 49.
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darczy ma teraz naste�puj �acy przebieg: przedsie�biorstwa, które maj �a warunki
do rentownej produkcji, lecz nie widz �a moz�liwości wie�kszego zbytu na rynku,
otrzymuj �a zamówienia rz �adowe. W ten sposób zwie�kszaj �a sie� rozmiary pro-
dukcji, co poci �aga za sob �a wzrost zysków tych przedsie�biorstw. Zwie�kszone
zyski zaś s �a w�aśnie bodźcem do dokonywania nowych inwestycji, które
dotychczas w okresie recesji i depresji nie by�y podejmowane ze wzgle�du na
brak rentowności. W ten sposób naste�puje wzrost popytu na produkty innych
przedsie�biorstw, wytwarzaj �acych dobra inwestycyjne. Ogólna interdependencja
dóbr powoduje ruch zwyz�kowy, który kumuluje sie�, rozprzestrzeniaj �ac sie�
powoli na ca� �a gospodarke�. Naste�puj �a z kolei zjawiska charakterystyczne
kaz�demu oz�ywieniu gospodarczemu, a mianowicie zmniejszenie sie� udzia�u
p�ac i wzrost zysków w ogólnym dochodzie, czyli heteronomiczne oszcze�dza-
nie, ekspansja kredytu przekraczaj �aca rozmiary dokonanych transakcji kredy-
towych, wzrost obrotów gospodarczych, zatrudnienia itd. Powstaje tutaj pro-
blem zastosowania odpowiedniej polityki kredytowej w celu sfinansowania
tych dodatkowych (nadzwyczajnych) zamówień publicznych. W okresie de-
presji obniz�enie stopy procentowej nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania
na kredyt, jeśli przedsie�biorcy nie okaz� �a gotowości inwestycyjnej, a tej nie
pobudzi sie� środkami polityki kredytowej.

Widać z tego, z�e w gruncie rzeczy aktywna polityka kredytowa nie jest
nieodzownie konieczna w czasie depresji, a nawet stosowana samodzielnie
bez wspó�dzia�ania innych czynników, pozostanie nieskuteczna. Dopiero bo-
wiem usunie�cie (ewentualnie zmniejszenie) istniej �acej premii za ryzyko zache�-
ci i sk�oni przedsie�biorców do zaci �agania kredytu. W czasie depresji nie moz�-
na mówić o braku kapita�ów, lecz o braku gotowości inwestycyjnej. Brak jest
nie kredytodawców lecz kredytobiorców3. St �ad wyci �agn �ać moz�na wniosek,
z�e finansowanie zamówień rz �adowych jest moz�liwe nie tylko w drodze infla-
cji. Albowiem, jeśli prywatna inicjatywa nie chce korzystać z rozporz �adzal-
nych kredytów, to państwo zaci �agaj �ac poz�yczke� wewne�trzn �a, w z�aden sposób
nie spowoduje wy� �acznie przesunie�cia si�y nabywczej, lecz uruchomi nie-
wykorzystane dotychczas kapita�y. Państwo mobilizuje w ten sposób istniej �ace
rezerwy kasowe, zmniejszaj �ac ich p�ynność oraz zwie�kszaj �ac detezauryzacje�.

Nakre�canie koniunktury to stwarzanie bodźca zewne�trznego maj �acego oz�y-
wić sektor prywatny. Skoro wie�c oz�ywienie takie nast �api, to pozytywna inter-
wencja czynników instytucjonalnych winna ustać, gdyz� jest wtedy zbyteczna

3 A. A m o n n, Zur gegenwärtigen Krisenlage und inflationistischen Krisenbekämpfungs-
politik, Berlin 1934, s. 1-20.
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(a nawet ze zrozumia�ych wzgle�dów szkodliwa). Poprawa sytuacji gospodar-
czej spowoduje bowiem wzrost zapotrzebowania na dyspozycje kapita�owe
tak, z�e sytuacja na rynku pienie�z�nym i kapita�owym zmieni sie�. Dlatego tez�
absorbowanie dotychczas wolnych kapita�ów w dalszym ci �agu przez państwo
spowodować musi trudności finansowe, przez co oz�ywienie w inwestycjach
prywatnych moz�e ulec zahamowaniu. Wy�ania sie� tutaj skomplikowany, pra-
wie nierozwi �azywalny problem, co uwaz�ać za kryterium dostatecznego pobu-
dzenia prywatno-gospodarczej inicjatywy.

Zbyt wczesne bowiem przerwanie „nakre�cania” spowoduje powrót do
poprzedniego stanu depresji, zbyt późne zaś grozi zahamowaniem prywatnej
dzia�alności inwestycyjnej lub stworzy niebezpieczeństwo inflacji państwowej,
która w pocz �atkowej fazie „nakre�cania” nie jest przy naszych za�oz�eniach
konieczna4. Takim problemem moz�e być wzrost portfela wekslowego w ins-
tytucjach kredytowych, zmniejszaj �acy ich rezerwy kasowe, oraz wzrost
wskaźników produkcji i konsumpcji. Problem nakre�cania koniunktury jest
zagadnieniem niezmiernie skomplikowanym, gdyz� musi on brać pod uwage�
rozwój wszystkich wskaźników gospodarczych, musi przewidzieć przysz�e
kszta�towanie sie� wchodz �acych w gre� czynników.

Nalez�y wyróz�nić dwa, wynikaj �ace z róz�nego interpretowania dzia�ania bodźca
zewne�trznego, rodzaje „nakre�cania” koniunktury: konsumpcyjny i produkcyjny.
Oba rodzaje „nakre�cania” wychodz �a z wre�cz przeciwnych za�oz�eń, dlatego tez�
moz�na a priori stwierdzić, z�e najwyz�ej jeden z nich moz�e być s�uszny i teore-
tycznie poprawny. Nalez�y zatem zbadać, który z nich jest uzasadniony.

1. „NAKRE�CANIE” KONSUMPCYJNE A PRODUKCYJNE

Nakre�canie konsumpcyjne bierze za punkt wyjścia wzrost si�y nabywczej
konsumentów przeznaczaj �acych swoje dochody bezpośrednio na konsumpcje�.
Zwolennikami tego rodzaju interwencji państwowej, daj �acej dodatkow �a si�e�
nabywcz �a konsumentom poprzez podwyz�szenie p�ac i uposaz�eń lub przynaj-
mniej przez zahamowanie tendencji zniz�kowej tych wielkości, byli w USA
W. T. Forster i W. Catchings5.

4 Jeśli bowiem w dalszym stadium „nakre�cania” nie da sie� zaci �agn �ać poz�yczki na rynku
wewne�trznym, to państwo be�dzie zmuszone pokryć swoje nadzwyczajne zwi �azane z „nakre�ca-
niem” wydatki poprzez zabiegi inflacyjne, w postaci np. emisji bonów skarbowych, weksli
pracy itp. dyskontowanych w instytucjach emisyjnych.

5 F. A. H a y e k, Gibt es einem Widersinn des Sparens, „Zeitschrift für Nationalökono-
mie” 1929, s. 387. Hayek krytykuje ich teorie�, wed�ug której kaz�de oszcze�dzanie musi prowa-
dzić do kryzysu.
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Wzrost si�y nabywczej powoduje zwie�kszenie popytu na dobra konsumpcyj-
ne, przez co zwie�ksza sie� rentowność tych ga�e�zi produkcji, które wytwarzaj �a
dobra konsumpcyjne. Lecz tutaj dalszy ruch kumulacyjny nie nast �api. Rentow-
ność produkcji w przemys�ach inwestycyjnych na skutek wzrostu p�ac maleje,
pogarszaj �ac w ten sposób sytuacje� tych przedsie�biorstw. Efekt tej interwencji
jest wre�cz przeciwny w stosunku do zamierzeń. Osi �agnie�cie oz�ywienia jest
w ten sposób niemoz�liwe, gdyz� sam wzrost konsumpcji nie moz�e doprowadzić
do ca�kowitego zatrudnienia istniej �acego aparatu wytwórczego, a w szczególnoś-
ci zak�adów produkuj �acych dobra inwestycyjne. „Zapomina sie� � pisa� E. Lipiń-
ski � z�e kryzys jest spadkiem cen, a przede wszystkim spadkiem rentowności,
poniewaz� koszty produkcji nie obniz�aj �a sie� zazwyczaj proporcjonalnie do spadku
cen sprzedaz�nych. Obniz�enie p�ac posiada dla przedsie�biorcy zasadnicze znacze-
nie w jego d �az�eniu do wprowadzenia równowagi mie�dzy cen �a a kosztami pro-
dukcji. Relatywnie wysokie p�ace oznaczaj �a wysokie koszty produkcji, a wie�c
produkcje� nierentown �a”6. W nakre�caniu konsumpcyjnym nie jest zachowana
zasada, z�e wzrost popytu na dobra konsumpcyjne musi być poprzedzony posta-
nowieniem rozszerzenia produkcji. Musi być nie planowo dzia�aj �ac �a przyczyn �a,
lecz skutkiem dokonanej interwencji.

Rozwaz�ania powyz�sze daj �a nam dostateczne przes�anki do stwierdzenia, z�e
tylko od strony produkcji moz�e przyjść oz�ywienie, a wie�c z�e tylko nakre�canie
produkcyjne ma sens ekonomiczny. Za�oz�eniem ekonomicznym jest tutaj logicz-
ny wniosek z postawionej w czasie depresji diagnozy: przystosowanie wszyst-
kich wielkości gospodarczych w czasie depresji zosta�o juz� dokonane i wytwo-
rzone zosta�y warunki umoz�liwiaj �ace rentown �a produkcje�. Jednakz�e, jak wiado-
mo, dzia�alność inwestycyjna nie rozpoczyna sie� na skutek dzia�ania prawa
inercji depresyjnej7. I w�aśnie konieczność przezwycie�z�enia tej inercji uzasadnia
nakre�canie koniunktury. Dopiero perspektywa wie�kszego zbytu sk�oni przedsie�-
biorców do rozpocze�cia procesu produkcyjnego w wie�kszych niz� dotychczas
rozmiarach. To teoretyczne uzasadnienie konieczności ingerencji państwa nie
daje jeszcze odpowiedzi na pytanie, jakie inwestycje maj �a być uruchomione
i � co najwaz�niejsze � w jaki sposób maj �a być one sfinansowane, aby rezultaty
tej akcji by�y zgodne z dedukcyjnie wyprowadzonymi wnioskami.

6 L i p i ń s k i, Nakre�canie koniunktury, s. 51.
7 Przez inercje� depresyjn �a nalez�y rozumieć ogó� zjawisk gospodarczych, które powoduj �a,

z�e nowe inwestycje nie s �a bardziej skuteczne, mimo dokonania procesów likwidacyjnych
w czasie depresji.
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2. MOZ�LIWOŚCI FINANSOWANIA

Istniej �a róz�ne moz�liwości finansowania tej akcji, nie wszystkie jednak
sposoby s �a poprawne, gdyz� nie wszystkie daj �a zamierzony efekt. Do naj-
waz�niejszych zaliczyć nalez�y: a) źród�a uzyskane z podatków, b) poz�yczki
wewne�trzne, c) poz�yczki zagraniczne, 4) środki kredytowe8. Okres depresji,
w czasie którego rozpoczyna sie� finansowanie „nakre�cania” koniunktury,
charakteryzuje sie� przede wszystkim spadkiem dochodów państwa. Dlatego
w�aśnie uzyskanie dostatecznych środków dla zamierzonej akcji jest proble-
mem zasadniczym. Bez uzyskania potrzebnych sum nie moz�na przyst �apić do
realizacji nawet najbardziej uzasadnionych inwestycji.

Najbardziej w�aściw �a dla państwa drog �a uzyskania środków finansowych
jest zwie�kszenie lub na�oz�enie nowych podatków. Metoda ta wydaje sie� ca�-
kowicie zawodna. Nalez�y stwierdzić przede wszystkim, z�e sumy potrzebne na
finansowanie państwowych inwestycji przekraczaj �a wielokrotnie moz�liwości
systemu podatkowego. Tak wie�c na fundusze z tego źród�a moz�na liczyć
jedynie w nieznacznym stopniu. Poza tym zwie�kszenie podatków powoduje
jedynie przesunie�cie si�y nabywczej od przedsie�biorstw prywatnych do kas
państwowych. Podwyz�szenie podatków oznacza dla przedsie�biorcy wzrost
kosztów produkcji9, a tym samym spadek rentowności, co musi wp�yn �ać
hamuj �aco na dzia�alność inicjatywy prywatnej. W ten sposób przekreślone
zostan �a teoretyczne za�oz�enia „nakre�cania” koniunktury. Istnieje zawsze nie-
bezpieczeństwo, z�e cze�ść przedsie�biorstw zostanie unieruchomiona, podczas
gdy za sumy t �a drog �a uzyskane moz�e państwo (w najlepszym wypadku)
zatrudnić zwolnionych skutkiem swojej dzia�alności pracowników, przy czym
uwzgle�dnić nalez�y jeszcze koszty aparatu administracyjnego. Poza tym trzeba
jeszcze wzi �ać pod uwage� okoliczności, z�e w drodze podatkowej środków
potrzebnych dla wielkiej państwowej akcji inwestycyjnej nie da sie� uzyskać
szybko, a natychmiastowość akcji jest cze�sto rzecz �a decyduj �ac �a.

Pozosta�e sposoby finansowania moz�na podzielić na dwie grupy: poz�yczki
zaci �agane przez państwo oraz rozszerzenie wielkości kredytu10. W końco-
wym okresie depresji zwie�ksza sie� poczucie zaufania i w zwi �azku z tym
powstaje tendencja do zmniejszania rezerw kasowych, jak równiez� do deterau-

8 R. K e r n s c h l a g l, Zur Frage der Finanzierung Staatlicher Investitionstätigkeit,
„Weltwirtschaftlichen Archiw” 1936, s. 319 oraz Mittel Staatlicher Konjunkturpolitik, „Welt-
wirtschaftlichen Archiw” 1934, s. 547.

9 Z wyj �atkiem podatku dochodowego.
10 K. S c h i l l e r, Arbeitsbeschaffung und Finanzordung in Deutschland, Berlin 1936,

s. 159.
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ryzacji dyspozycji kapita�owych. Zwie�kszaj �a sie� wk�ady w bankach, które
zaczynaj �a szukać rentowniejszej lokaty uzyskanych oszcze�dności, gdyz� dalszy
zakup obligacji na skutek ich wysokiego kursu staje sie� nieop�acalny. System
bankowy sk�onny jest udzielać poz�yczek na korzystniejszych niz� dotychczas
warunkach. Jednakz�e mimo dokonanego juz� przystosowania sie� wielkości
ekonomicznych do zmienionych dat, przedsie�biorcy prywatni nie rozpoczynaj �a
nowych inwestycji, gdyz� nie widz �a jeszcze moz�liwości wie�kszego zbytu.
Dlatego tez� w tych warunkach subskrypcja poz�yczki wewne�trznej na cele
inwestycyjne (przy istniej �acym zaufaniu do rz �adu) nie napotyka z�adnych
trudności11. Gdyby jednak kraj, którego rz �ad tak �a poz�yczke� rozpisa�, nie by�
w ogóle zasobny w kapita�y, to moz�liwości takiej poz�yczki by�yby ograniczo-
ne. Kaz�de państwo musi wie�c prowadzić polityke� gospodarcz �a przystosowan �a
do istniej �acych warunków.

Poz�yczka taka musi być oczywiście dobrowolna, gdyz� subskrypcja pod
jak �akolwiek presj �a czy przymusem, mimo z�e przyniesie wie�ksze sumy, po-
ci �agnie za sob �a likwidacje� powracaj �acego zaufania i wzbudzi domniemanie,
iz� uzyskane sumy zostan �a skierowane na pokrycie deficytu budz�etowego.
Be�dzie to równoznaczne ze zwie�kszeniem obci �az�enia podatkowego. W tej
sytuacji istnieje bowiem dla prywatnych przedsie�biorców ryzyko mog �acych
nast �apić nowych obci �az�eń o podobnym charakterze w przysz�ości. Lepiej jest
w takiej sytuacji zastosować rozszerzenie kredytu.

Obok poz�yczki wewne�trznej istnieje jeszcze moz�liwość finansowania kre-
dytem zagranicznym. Poz�yczka zagraniczna by�aby najlepszym wyjściem,
gdyz� zawsze transfer kapita�ów z zagranicy powoduje szybsze oz�ywienie
i szybszy rozwój gospodarczy kraju uzyskuj �acego kredyt niz� za pomoc �a w�as-
nych środków finansowych. Jednakz�e powstaje tutaj powaz�na przeszkoda
w postaci restrykcji dewizowych, czy tez� jakichkolwiek moratoriów transfero-
wych, które w okresie depresji s �a stosowane w wielu krajach. W tej sytuacji
z�aden obcy kapita� nie be�dzie sk�onny do lokaty przy najkorzystniejszych
nawet warunkach, gdyz� istnieje ryzyko, z�e d�uz�nik odmówi nawet wyp�aty
dywidendy czy odsetek. Dlatego z�aden rz �ad nie moz�e przy budowaniu stra-
tegii „nakre�cania” koniunktury opierać swej kalkulacji na takiej poz�yczce,
jeśli uzyskanie jej jest problematyczne.

Pozostaje wreszcie do omówienia finansowanie za pomoc �a kredytu. Finan-
sowanie t �a metod �a ma najwie�cej przeciwników, którzy twierdzili, z�e jakakol-

11 Wielkość takiej poz�yczki moz�e być róz�na, zalez�nie od moz�liwości danego kraju. W kra-
jach wysoko rozwinie�tych moz�e być ona nawet wystarczaj �aca do sfinansowania nakre�cania
koniunktury.



56 ZBIGNIEW KLIMIUK

wiek kreacja si�y nabywczej musi nieodzownie poci �agn �ać za sob �a inflacje�,
a w konsekwencji za�amanie sztuczne oz�ywionej koniunktury i jeszcze g�e�b-
sz �a depresje�. Zgadzali sie� jednak, z�e moz�na w ten sposób osi �agn �ać przejścio-
we oz�ywienie. Nalez�a�oby zatem stwierdzić, czy istotnie kreacja kredytu
wywo�uje ujemne skutki dla oz�ywienia gospodarczego12. W tym celu roz-
róz�nić nalez�y dwa przypadki: a) kiedy aparat wytwórczy jest optymalnie
zatrudniony, oraz b) gdy istniej �a na rynku wolne niewykorzystane czynniki
wytwórcze. W pierwszym przypadku pojawienie sie� na rynku nowej si�y
nabywczej w postaci kreowanego kredytu musi spowodować wzrost cen, gdyz�
popyt przewyz�sza podaz�. Poniewaz� nie ma niezatrudnionych, wykwalifikowa-
nych pracowników, wie�c nowo powstaj �ace przedsie�biorstwa mog �a ich zdobyć
przez podwyz�ke� p�ac. Równiez� zwie�kszony popyt na maszyny i inne urz �adze-
nia wytwórcze spowoduje przekroczenie punktu optymalnego w produkuj �a-
cych je zak�adach, a zatem wzrost cen. W tej sytuacji niektóre przedsie�bior-
stwa, posiadaj �ace najwyz�sze koszty w�asne, staj �a sie� submarginalnymi, nie s �a
w stanie konkurować z nowymi. Naste�puje jedynie przesunie�cie w istniej �acym
aparacie wytwórczym, ogólne zaś rozmiary produkcji nie ulegn �a powie�ksze-
niu. Kredyt kreowany nie moz�e w tym przypadku funkcjonować jako kapita�,
nie moz�e być źród�em, za pomoc �a którego finansuje sie� nowe inwestycje.

W sytuacji, kiedy aparat wytwórczy nie jest wykorzystany, przedsie�biorcy,
którzy uzyskali dodatkowy kredyt, zwie�ksz �a zapotrzebowanie na si�y wytwór-
cze, co przy istniej �acym bezrobociu nie spowoduje wzrostu p�ac. Powstaje
zatem zjawisko heteronomicznego oszcze�dzania i wzrost zysków przedsie�bior-
ców. Te zwie�kszone zyski umoz�liwi �a dalsze rozszerzenie aparatu wytwórcze-
go, jak równiez� sp�ate� zaci �agnie�tych zobowi �azań kredytowych. Nic wie�c nie
stoi na przeszkodzie, aby poprawa by�a kontynuowana i przerodzi�a sie�
w oz�ywienie.

Kreacja kredytu nawet w znacznych rozmiarach nie be�dzie mia�a skutków
inflacyjnych, czyli nie be�dzie szkodliwa dla z�ycia gospodarczego tak d�ugo,
dopóki be�dzie jej odpowiada�o rozszerzenie wielkości produkcji do obrotów
towarowych, czyli dopóki be�dzie zachowana sta�a proporcja mie�dzy ilości �a
pieni �adza, obrotami towarowymi oraz szybkości �a obiegu13. Techniczne roz-
szerzenie rozmiarów kredytu moz�na przeprowadzić z pomoc �a banku centralne-
go albo przez obniz�ke� stopy procentowej, lub przez operacje na otwartym

12 P. H o v e l, Grundfragen deutscher Wirtschaftspolitik, Berlin 1935, s. 63-64.
13 Z drugiej strony inflacja jest moz�liwa nawet przy nadmiarze z�ota przeznaczonego na

pokrycie.
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rynku14. Kreacja kredytu przez rz �ad odbywa sie� w ten sposób, z�e emitowane
s �a bilety skarbowe lub weksle krótkoterminowe, którymi p�aci sie� przed-
sie�biorstwom za dostarczanie surowców i materia�ów. Weksle te zaś s �a dys-
kontowane przez banki lub redyskontowane przez bank centralny, a naste�pnie
prolongowane tak d�ugo, az� wzrost dochodów budz�etowych umoz�liwi ich
sp�acenie. Państwo wie�c antycypuj �ac zwie�kszanie sie� dochodów w czasie
oz�ywienia, rozk�ada zobowi �azania powsta�e przy nakre�caniu koniunktury na
przysz�e lata budz�etowe. Oczywiście sp�ata tych zobowi �azań musi być doko-
nana w ci �agu jednego cyklu, tak aby obci �az�enia te nie przypad�y w okresie
nowej depresji.

3. SPOSOBY PRODUKCYJNEGO NAKRE�CANIA KONIUNKTURY

Inwestycje takie musz �a być przede wszystkim nadzwyczajne, nie mog �a
stanowić jedynie przesunie�cia i przeje�cia przez państwo dzia�alności inwesty-
cyjnej prowadzonej dotychczas przez prywatnych przedsie�biorców. Musz �a to
wie�c być nowe roboty publiczne. Idea robót publicznych by�a przez wielu
ostro zwalczana15. Zarzucano jej przede wszystkim to, z�e nie kieruje sie�
wzgle�dami rentowności czy stop �a przewidywanego zysku, powoduj �ac w ten
sposób b�e�dne inwestycje i niszczenie kapita�u.

Naste�pnie zarzucano, iz� roboty publiczne nie mog �a być finansowane
w inny sposób, jak tylko przez „wulgarn �a inflacje�”, której naste�pstwa uzna-
wane by�y wsze�dzie za szkodliwe. Dlatego tez� roboty publiczne z�adnego
wyjścia z sytuacji dać nie mog �a. Argumentacja ta jest na pozór s�uszna, lecz
g�e�bsza analiza zjawisk zachodz �acych w przebiegu cyklu koniunkturalnego
wykazuje luki w tym rozumowaniu. Po pierwsze � inwestycje publiczne mog �a
takz�e kierować sie� czynnikiem rentowności, tak jak równiez� inwestycje pry-
watne orientuj �ace sie� przede wszystkim motywem zysku, mog �a okazać sie�
chybione, co bardzo cze�sto ma miejsce szczególnie przy istnieniu inflacji
kredytu. Nalez�y jednak zrozumieć, z�e kryterium rentowności przy tych inwes-
tycjach, koniecznych do przezwycie�z�enia inercji depresyjnej jest w�aściwie
bez znaczenia, a w kaz�dym razie ma znaczenie drugorze�dne. Inwestycje te
mog �a być nawet nierentowne, byleby tylko poci �aga�y za sob �a oz�ywienie

14 G. S c h m o l d e r s, Interwentionen am Geldmarkt als Mittel staatlicher Konjunktur-
politik, „Weltwirtschaftlichen Archiw” 1934, s. 547.

15 A. A m o n n, F. M a c h l u p, Führer durch die Krisenpolitik, Wien 1934 (roz-
dzia� I) oraz H. T e n e n b a u m, Nakre�canie koniunktury, „Polityka Gospodarcza” 1935,
nr 2, s. 7 n.
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prywatnej dzia�alności inwestycyjnej, która z kolei rekompensuje straty spo-
wodowane finansowaniem tych chybionych „inwestycji”16.

Pozostaje jeszcze zarzut, z�e problem finansowania stwarza nieprzezwycie�-
z�on �a przeszkode� dla tego rodzaju akcji. Analiza depresji wykaza�a, iz� w cza-
sie jej trwania wytwarza sie� sytuacja, iz� przedsie�biorcy takz�e przy korzyst-
nych warunkach finansowania nie podejmuj �a nowych inwestycji, tak z�e za-
ci �agnie�cie poz�yczki wewne�trznej nie pogarsza istniej �acej sytuacji i nie hamuje
poprawy. Poprawy tej bowiem jeszcze nie ma, poprawa ta sama wcale nie
nast �api.

Państwo, podejmuj �ac niewykorzystane kapita�y, mobilizuje jedynie rezerwy
kasowe i zwie�ksza detezauryzacje�. Poza tym finansowanie przez kreacje� kre-
dytu nie jest jeszcze eksperymentem inflacyjnym, gdyz� nast �api jedynie powrót
wydrenowanej z z�ycia gospodarczego si�y nabywczej, jednakz�e ze wzgle�dów
walutowych konieczna jest tutaj naturalnie ostroz�ność. Reasumuj �ac powyz�sze
rozwaz�ania nalez�y stwierdzić, iz� problem finansowania nie moz�e być prze-
szkod �a uniemoz�liwiaj �ac �a prowadzenie robót publicznych, maj �acych na celu
pobudzenie prywatnej dzia�alności inwestycyjnej.

Nalez�y tutaj wyróz�nić przypadek mog �acy wywo�ać nieporozumienie.
Cze�sto mianowicie „nakre�canie” koniunktury nie moz�e być celem samoist-
nym, lecz musi być podporz �adkowane nadrze�dnej wytycznej polityki państwa
uznanej w hierarchii potrzeb państwa za decyduj �ac �a. Chodzi tutaj przede
wszystkim o zbrojenia, których rozpocze�cie zbiega sie� z momentem dokona-
nego juz� przystosowania wielkości gospodarczych do istniej �acych w czasie
depresji warunków. Charakter zbrojeń bowiem zmusza cze�sto polityków gos-
podarczych państwa do porzucenia zasady gospodarności, be�d �acej trwa� �a
zasad �a wszelkiej dzia�alności prywatnej.

Konieczność zwie�kszenia potencja�u wojennego podporz �adkowuje sobie
wszelkie inne zadania polityki gospodarczej, co moz�e prowadzić (i najcze�ściej
prowadzi) do rozbiez�ności mie�dzy wskazaniami teorii ekonomii a dzia�al-
ności �a czynników pozagospodarczych. Nakre�canie koniunktury przez zamó-
wienia rz �adowe, maj �ace na celu przede wszystkim zbrojenia, spowoduj �a nie-
w �atpliwie oz�ywienie z�ycia gospodarczego, gdyz� zwie�ksz �a rozmiary produkcji,
obrotów zatrudnienia itd. Reinwestycja niewykorzystanych dotychczas kapi-
ta�ów i wzrost dodatkowej si�y nabywczej jest bodźcem do dalszego powie�k-

16 Poza tym inwestycje publiczne, wywo�uj �ace wzrost popytu w przemys�ach inwestycyj-
nych, a tym samym i wzrost si�y nabywczej pracowników, nie powinny wytwarzać dóbr zby-
walnych na rynku, gdyz� to spowodowa�oby zmniejszenie zapotrzebowania na produkty przed-
sie�biorstw prywatnych i hamowa�oby oz�ywienie gospodarcze.
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szania aparatu wytwórczego, co jest jednym z warunków maj �acej nast �apić
poprawy. Lecz sumy wydane na zbrojenia poza tym, z�e s �a czyst �a strat �a kapi-
ta�u, s �a przewaz�nie sumami przewyz�szaj �acymi moz�liwości finansowe rynku.
I w momencie, gdy inicjatywa prywatna zaczyna wzrastać, co jest sympto-
mem powstaj �acej naturalnej juz� poprawy, zbrojenia te nie ustaj �a, absorbuj �ac
w dalszym ci �agu rynek pienie�z�ny. Do chwili, gdy prywatny ruch inwesty-
cyjny juz� sie� rozwin �a� (budowa nowych zak�adów i renowacja starych), dalsze
kontynuowanie inwestycji publicznych be�dzie ten ruch t�umi�o, podnosz �ac
stope� procentow �a na rynku. Zbrojenia prowadzone w dalszym ci �agu usztyw-
ni�yby rynek pienie�z�ny i hamowa�yby poprawe�, a wie�c by�yby sprzeczne
z za�oz�eniami. Reasumuj �ac nalez�y stwierdzić, z�e zbrojenia mog �a być promo-
torem nakre�cania koniunktury, lecz pobudziwszy dzia�alność prywatnych
przedsie�biorstw musz �a być przerwane. Inaczej bowiem „nakre�canie” koniunk-
tury okaz�e sie� zupe�nie chybione.

Problem robót publicznych, jak wynika z dotychczasowych rozwaz�ań, jest
w�aściwie problemem ich finansowania. Wybór bowiem celowych robót
publicznych opiera sie� na zrozumia�ych, teoretycznie uzasadnionych przes�an-
kach. Roboty publiczne nie mog �a być traktowane jako posunie�cia niezalez�ne
od ca�okszta�tu zjawisk gospodarczych, lecz musz �a mieć za zadanie wywo�a-
nie procesów kumulacyjnych, musz �a poci �agn �ać za sob �a wzrost produkcji,
konsumpcji, obrotów itd. Musz �a one wp�yn �ać przede wszystkim na zwie�ksze-
nie produkcji dóbr produkcyjnych, stanowi �acych punkt wyjścia kaz�dego oz�y-
wienia. Dlatego tez� roboty publiczne, ujmowane pod k �atem widzenia zatrud-
nienia bezrobotnych (np. roboty ziemne wykonywane prawie ca�kowicie re�cz-
nie), nie wywo�uj �a z�adnych powaz�niejszych skutków pośrednich, nie s �a bodź-
cem do poprawy w innych dziedzinach dzia�alności gospodarczej. Jako przy-
k�ad docelowych i uzasadnionych gospodarczo robót publicznych moz�na
podać: budowe� szos i autostrad, rozbudowe� gmachów publicznych, budow-
nictwo mieszkaniowe, publiczne inwestycje miejskie, elektryfikacje� itd. In-
westycje te zwie�kszaj �a zapotrzebowanie na surowce, jak cement, asfalt, z�e-
lazo, ceg�a, przyczyniaj �ac sie� do zwie�kszenia stanu zatrudnienia w odpowied-
nich ga�e�ziach przemys�u. Wzrastać be�dzie równiez� produkcja dóbr konsump-
cyjnych, na skutek wzrostu zatrudnienia. Nie ma wie�c przeszkód, aby przy
naszych za�oz�eniach rozpocze��a sie� naturalna poprawa.



60 ZBIGNIEW KLIMIUK

II. ROBOTY PUBLICZNE A NAKRE�CANIE KONIUNKTURY.

ROZWINIE� CIE ZAGADNIENIA

Najwaz�niejszym stwierdzeniem w zwi �azku z koniunkturalnym znaczeniem
polityki robót publicznych by�o to, iz� polityka ta oddzia�ywa�a nie tylko na
zmniejszenie bezrobocia o liczbe� zatrudnionych przy robotach oraz na zwie�k-
szenie konsumpcji o kwote� ich wydatków, ale wywiera�a takz�e znacznie g�e�b-
szy (dalej id �acy i trwalszy) wp�yw wtórny. By� to istotnie mocny argument
na rzecz polityki robót publicznych, iz� w sytuacji zatrudnienia przy robotach
np. 100 tys. osób, zatrudnienie w ca�ej gospodarce wzros�o nie o 100 tys., ale
np. o 400 tys. (gdy wartość mnoz�nika wynosi�a 4). Waz�nym zagadnieniem
by�a kwestia momentu podejmowania robót; za najbardziej odpowiedni mo-
ment uwaz�ano końcowe stadium depresji. Poniewaz� procesy likwidacyjne,
deflacyjne, wyrównawcze, odbywaj �ace sie� w końcowym stadium depresji
tworzy�y niezbe�dne warunki do jej usunie�cia, które umoz�liwić móg� dopiero
bodziec zewne�trzny, nasuwa�o sie� pytanie, czy do osi �agnie�cia celu, jakim
by�o oz�ywienie koniunktury, pobudzenie systemu gospodarczego w kierunku
wyjścia z kryzysu, skutecznym i pewnym narze�dziem by�o tylko „inflacyjne”
zwalczanie szkodliwych skutków dzia�ania procesów inflacyjnych, czy tez� do
zadań polityki koniunkturalnej nalez�a�o odpowiednie koordynowanie czyn-
ności, tj. przygotowanie podstawy do poprawy i pobudzenie samej popra-
wy17. Oczywiście duz� �a role� odgrywa� tu wybór odpowiedniej chwili dla
kaz�dej z tych czynności.

Produkcje� w „sektorze dynamicznym” (inwestycyjnym) w postaci tworze-
nia kapita�u realnego rozumieć nalez�a�o jako najszerzej poje�te zjawisko in-
westycji. Z drugiej strony „tworzenie kapita�u oszcze�dnościowego” w sektorze
dynamicznym traktować nalez�a�o jako najszerzej poje�te zjawisko oszcze�dnoś-
ci, obejmuj �ace m.in. tezauryzacje�, sp�ate� d�ugów, podatków oraz pokrycie
strat. Gdy te wielkości by�y równe, sektor dynamiczny znajdowa� sie� w stanie
równowagi, tzn. zachowywa� neutralność wzgle�dem sektora statycznego (kon-
sumpcyjnego)18. Brak zaburzeń i zmian w sektorze dynamicznym powodo-
wa� z kolei to, iz� sektor statyczny równiez� pozostawa� w równowadze. W sta-
nie równowagi dla sektora statycznego spe�nione zosta�o równanie: tworzenie
kapita�u realnego równa�o sie� tworzeniu kapita�u oszcze�dnościowego (Real-

17 M. A. H e i l p e r i n, Likwidacja i aktywizacja, „Ekonomista” 4(1935), s. 60.
18 J. H. R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche Theorie der öffentli-

chen Investitionen. Eine Untersuchung über die theoretische Stellung der öffentlichen Investitio-
nen in der Dynamik der modernen Verkehrswirtschaft, München�Leipzig 1936, s. 57-70.
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kapitalbildung = Sparkapitalbildung)19, czyli inwestycje = oszcze�dnościom,
w czym Richter-Altschaeffer zgadza� sie� z uje�ciem Keynesa zawartym
w Treatise on Money20, którego cytuje. Odpowiadaj �aca powyz�szemu równa-
niu równowaga w sektorze dynamicznym zapewniona by�a wtedy, gdy ci �agle
rozwijaj �aca sie� dzia�alność inwestycyjna poch�ania�a nowo tworzone kapita�y
oszcze�dnościowe21. Równowadze w sektorze dynamicznym towarzyszy�a
równowaga w sektorze statycznym, tj. stale powtarzaj �acy sie� jednakowy prze-
bieg produkcji; ceny równe kosztom produkcji; kaz�da podaz� wch�onie�ta przez
popyt; kaz�dy popyt by� zaspokojony. Si�a nabywcza pieni �adza w postaci
popytu konsumenta pokrywa�a koszty statycznej produkcji na zbyt, poniewaz�
cena by�a równa kosztom produkcji. Stanowi�a ona zarazem dochód produ-
centa i automatycznie kaz�dy koszt stawa� sie� czyimś dochodem. W przypadku
zak�ócenia równości mie�dzy oszcze�dnościami a inwestycjami sektor dyna-
miczny traci� swoje w�asności neutralne, zaczyna� oddzia�ywać na sektor
statyczny, w którym z kolei powstawa�y rozbiez�ności popytu i kosztów-do-
chodów prowadz �ace do zaburzeń.

Oz�ywienie, be�d �ace w swojej istocie wzmoz�onym inwestowaniem, wzrastaj �ac
kumulatywnie nabiera�o cech inflacyjnych22. To mia� na myśli Richter-Alt-
schaeffer, gdy odtwarzaj �ac obraz rosn �acego oz�ywienia, w którym tworzenie
kapita�u realnego przewyz�sza tworzenie kapita�u oszcze�dnościowego, podkreśla�,
iz� walka sektora statycznego (konsumpcyjnego) i dynamicznego (inwestycyjne-
go) wyraz�a sie� w postaci wzrostu wielkości gospodarczych, cen, dochodów, p�ac
itd. Wzmoz�one inwestowanie jednak kończy sie�, czy to z powodu ograniczenia
kredytów przez zagroz�one utrat �a p�ynności banki, czy tez� z powodu spadku cen
wynikaj �acych z nadmiernej podaz�y produktów inwestycji, czy tez� dzie�ki wyczer-
paniu moz�liwości inwestycyjnych. Tworzenie kapita�u realnego spada�o poniz�ej
tworzenia kapita�u oszcze�dnościowego, powoduj �ac stan depresji. Ogólnie mó-
wi �ac: za�amanie sie� „inflacji powodowa�o deflacje�”23.

Oz�ywienie posiada�o pewn �a obiektywn �a granice�, po osi �agnie�ciu której
odwraca�o sie� i przechodzi�o w za�amanie. Kryzys nie posiada� jednak zdol-
ności do samorzutnego odwracania sie� � warunki wyp�ywaj �ace z depresji nie
tworzy�y korzystnych okoliczności dla powrotu poprawy. Spadek cen zwie�k-

19 Tamz�e, s. 35
20 J. M. K e y n e s, A Treatise on Money, London 1930.
21 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 47.
22 E. L i p i ń s k i, Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury, „Ekonomista”

2(1935), s. 95; t e n z� e, Nakre�canie koniunktury, s. 49-54.
23 H e i l p e r i n, Likwidacja, s. 59-60.
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sza� co prawda eksport produkcji, zwie�kszaj �ac tym samym jeden z elementów
tworzenia kapita�u realnego, jednak czynnik ten z punktu widzenia koniunktu-
ry by� korzystny tylko przy istnieniu innych korzystnych okoliczności (od-
powiednia struktura rynków, handlu zagranicznego)24. Jeśli chodzi o spadek
kosztów, dla pobudzenia dzia�alności inwestycyjnej waz�ne by�y koszty oczeki-
wania, warunki natomiast wytworzone w depresji mia�y te� moz�liwość, iz�
obniz�a�y przede wszystkim dane koszty, maj �ace znaczenie dla produkcji prze-
znaczonej bezpośrednio na spoz�ycie lub inwestycji obliczonych na bardzo
krótki termin. Do takich zaliczano: rozszerzenie zapasów lub wytwarzanie
i instalowanie maszyn i urz �adzeń wytwórczych, których okres produkcji nie
trwa� zbyt d�ugo. Im wie�kszy udzia� mia�y koszty „dane” w ogólnej strukturze
kosztów, tym wie�ksze by�o prawdopodobieństwo pobudzaj �acego wp�ywu
tendencji spadkowych. Kalkulacja w ramach ca�ego systemu gospodarczego
nie mog�a być określona jako korzystna, jeśli tak waz�ny element kosztów, jak
oczekiwane koszty produkcji przedsie�biorstw „dynamicznych” pozosta�y nie-
pewne. Samo obniz�enie ceny surowców i pracy oraz stopy procentowej nie
pobudza�o jeszcze przedsie�biorców do podejmowania inwestycji oraz do za-
ci �agania na ich realizacje� kredytów. Oczekiwana rentowność transakcji musia-
�a być wyz�sza, niz� stopa procentowa od udzielonego przedsie�biorcy kredytu.
Przedsie�biorca d �az� �acy w dynamice tak rozumianego systemu gospodarczego
przede wszystkim do zysku, nie widz �ac moz�liwości jego zrealizowania, nie
podejmowa� inwestycji. Procesy likwidacyjne zachodz �ace w depresji przygo-
towywa�y niezbe�dne warunki dla oz�ywienia. Aby jednak ono nast �api�o, mu-
sia�y pojawić sie� pewne bodźce spoza systemu gospodarczego25.

Kryzys wie�c, nalez�y to jeszcze raz podkreślić, nie posiada� tendencji samo-
koryguj �acych oraz samoodwracalnych26. Wobec tego powsta�o zagadnienie
poprawy sytuacji za pomoc �a interwencji z zewn �atrz. Bezpośrednia relacja
sektora „statycznego” nie mog�a spowodować poprawy, poprawe� moz�na by�o
osi �agn �ać poprzez oddzia�ywanie w�aśnie na sektor „dynamiczny”27. Dzia�a-
nie takie mog�o pójść w kierunku zmniejszenia oszcze�dności lub pobudzenia
inwestycji. W pierwszym przypadku dzia�alność gospodarcza wyraz�a�a sie�
w akumulowaniu nadwyz�ek budz�etowych w czasie pomyślności i wykorzysta-
niu ich w czasie depresji, gdy wyste�powa�a nadwyz�ka oszcze�dności nad in-

24 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 96-98.
25 H e i l p e r i n, Likwidacja, s. 60.
26 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 72, 96, 98.
27 Tamz�e, s. 66-67.
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westycjami. Jednak po wykorzystaniu tych kwot wydanych w okresie kryzysu,
nie by�o dalszej moz�liwości neutralizowania wzrostu oszcze�dności. Korzyst-
niejsze by�o zorientowanie polityki gospodarczej w kierunku oddzia�ywania
na proces tworzenia kapita�u realnego. Pobudzenie dzia�alności inwestycyjnej
by�o wie�c najwaz�niejsz �a stron �a interwencji polityczno-gospodarczej w kierun-
ku wyjścia z kryzysu. By�a to przede wszystkim dzia�alność inwestycyjna
prywatna, w pobudzaniu której g�ówn �a role� odgrywa�a polityka kredytowa.
Dopiero, gdy środki pobudzaj �ace inwestycje prywatne zawiod�y, zalecane by�o
stosowanie na wielk �a skale� inwestycji państwowych w postaci robót publicz-
nych28. Polityka inwestycji publicznych pod �az�a�a w kierunku wytworzenia
odpowiednich warunków dla rozpocze�cia dzia�alności prywatnej29. Wi �aza�o
sie� to z kwesti �a wyboru rodzaju robót; lepiej by�o podejmować takie roboty,
które mog�y być zakończone zanim oz�ywienie rozpocze��o sie� w dziale inwes-
tycji prywatnych (choć nie za wcześnie), aby t �a drog �a unikn �ać konkurowania
z nimi30. Ten sam stosunek inwestycji publicznych do inicjatywy prywatnej
podkreśla� A. D. Gayer31, który uwaz�a�, z�e w z�adnym wypadku roboty
publiczne nie powinny być przeszkod �a w dzia�alności prywatnej i nie powin-
ny z ni �a konkurować.

Poje�cie robót publicznych by�o bardzo trudne do sprecyzowania. W zalez�-
ności od państwa, jego ustroju i warunków spo�eczno-gospodarczych zakres
tego poje�cia zmienia� sie�. W ustroju ca�kowicie zetatyzowanym (jak np.
Zwi �azek Radziecki) wszystkie inwestycje i budowy moz�na by�o określić jako
publiczne. W państwach ekonomicznie m�odych, o nierozwinie�tej w wystar-
czaj �acym stopniu inicjatywie i przedsie�biorczości prywatnej, wie�kszy by�
udzia� państwa w wielkich inwestycjach niz� w państwie o starej tradycji
w dziedzinie przemys�u i inwestycji prywatnych32. Ogólnie moz�na przyj �ać
definicje�, iz� „wyraz�enie «roboty publiczne» uz�ywane jest […] dla oznaczenia
wszystkich projektów budowy podejmowanych przez lokalne lub krajowe
czynniki rz �adowe i finansowanych z funduszów publicznych”33.

28 Tamz�e, s. 129 i 143.
29 L i p i ń s k i, Nakre�canie koniunktury, s. 54.
30 E. R. W a l k e r, Public Works as a Recovery Measure, „Economic Record” 11(1935),

s. 198.
31 A. D. G a y e r, Public Works in Prosperity and Depression, New York 1935, s. 370,

384.
32 Tamz�e, s. 22.
33 Tamz�e, s. 19: „The term public works is used […] to cover all construction projects

undertaken by governmental agencies, national or local, and financed from public funds”.
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Zagadnienie planowania robót publicznych, ich w�aściwe roz�oz�enie na
okres depresji i poprawy by�o bez porównania waz�niejsze, niz� kwestia wiel-
kości i zakresu tych robót. Recesja zaczyna�a sie� od spadku produkcji trwa-
�ych dóbr kapita�owych i produkcyjnych. Spadek produkcji powodowa� bez-
robocie pewnej liczby osób, wcześniej w tej produkcji zatrudnionych. Pracow-
nicy ci z powodu ograniczenia ich si�y nabywczej spowodowanej spadkiem
zarobków zaczynali mniej konsumować; spadek popytu na dobra konsumpcyj-
ne doprowadza� do zmniejszenia produkcji tych dóbr, co powodowa�o nowe
bezrobocie. Proces ten trwa� i rozwija� sie� kumulacyjnie. Roboty publiczne
musia�y być pomyślane w�aśnie jako środek zahamowania spadku produkcji
dóbr kapita�owych w depresji i podniesienie tej produkcji na taki poziom,
który zapewni�by pośrednio wzrost popytu na dobra konsumpcyjne. Bez-
pośrednie finansowanie konsumpcji przynosi�o s�aby efekt dla pobudzenia
produkcji dóbr kapita�owych i oz�ywienia koniunktury34.

Zagadnienie wykorzystania robót publicznych jako środka polityki ko-
niunkturalnej rozpada�o sie� na dwa momenty ściśle z sob �a zwi �azane: kwestia
finansowania i kwestia wykonania. Do finansowania robót wykorzystywana
by�a inflacyjna kreacja kredytu lub rezerwy zakumulowane w czasie oz�ywie-
nia35. Richter-Altschaeffer ujmowa� te ostatnie jako sposób oddzia�ywania
na tworzenie kapita�u oszcze�dnościowego: w czasach nadwyz�ki kapita�u real-
nego tworzone by�y pewne zasoby oszcze�dności, później redukowane przez
wydawanie w okresie depresji, gdy tworzenie kapita�u oszcze�dnościowego
przewyz�sza�o tworzenie kapita�u realnego. Oddzia�ywanie na tworzenie kapita-
�u oszcze�dnościowego by�o skuteczne dopiero w po� �aczeniu z oddzia�ywaniem
na tworzenie kapita�u realnego; z t �a czynności �a zwi �azana by�a kwestia wyko-
nania robót. Cytowani autorzy wyraźnie wskazywali, iz� roboty publiczne
powinny być wykonywane w przyspieszonym tempie podczas depresji
i wstrzymywane w czasie poprawy. Wykonywanie robót publicznych w czasie
prosperity wzmaga�o i pog�e�bia�o tendencje inflacyjne i przyspiesza�o nadej-
ście recesji, w któr �a przeradza�o sie� nadmierne oz�ywienie, dzie�ki swoim
w�asnościom samoodwracania36.

Przeciwnie w depresji: roboty publiczne powstrzymywa�y kumulatywne
procesy deflacyjne, korygowa�y nierównomierność pewnych procesów przy-

34 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 66-67.
35 G a y e r, Public Works, s. 369.
36 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 89 i 98.
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stosowawczych, pobudza�y produkcje� dóbr kapita�owych, a poprzez to takz�e
konsumpcyjnych.

G�ówne zadanie interwencji państwa w podejmowaniu robót polega�o na
dostarczaniu bodźców dla oz�ywienia, które nie zawsze mog�o wyjść ze strony
inicjatywy prywatnej. Stworzenie korzystnych warunków dla prywatnych
inwestorów, czy to przez oddzia�ywanie na stope� procentowa, czy poprzez
inne narze�dzia, nie zapewnia�o jeszcze rentownego rozszerzenia produkcji
i korzystnego kszta�towania przysz�ych oczekiwanych wielkości � cen, kosz-
tów i popytu. Zgodnie z zasad �a „poprawa naste�puje wtedy, gdy juz� jest po-
prawa”, oz�ywienie spowodowane przez inwestycje publiczne przyci �aga�o na
rynek inwestorów prywatnych. Inwestycje publiczne nie tylko nie konkurowa-
�y z inwestycjami prywatnymi, ale przyspiesza�y je i s�uz�y�y ich celom37.

Skuteczne roboty publiczne musia�y odpowiadać pewnym warunkom. Mu-
sia�y mieć ściśle scentralizowane kierownictwo, musia�y być podje�te we
wczesnym stadium depresji, aby pozytywne ich skutki mia�y dość czasu i od-
powiednie warunki, aby móc sie� rozwin �ać, i wreszcie � plan robót musia� być
u�oz�ony na okres dostatecznie d�ugi przed ich rozpocze�ciem38, m.in. takz�e
i po to, aby móc przewidzieć dostatecznie duz� �a ilość robót do wykonania39.

Podmioty, które podejmowa�y roboty, musia�y mieć na uwadze nie tylko
doraźne, czasowe pobudzenie produkcji prywatnej, ale przede wszystkim
usprawnienie procesów produkcyjnych, które zapewnia�o zatrudnienie czynników
wytwórczych równiez� w naste�pnych cyklach koniunktury40. Si�a robocza za-
trudniona przy inwestycjach publicznych nie powinna po ich zakończeniu pozo-
stać bezczynna � nalez�a�o zapewnić w przysz�ości moz�liwość wch�onie�cia tych
pracowników przez produkcje� prywatn �a, gdy juz� rozpoczyna�o sie� tam oz�ywie-
nie. Roboty musia�y być takie, aby przy ich wykonywaniu pracownicy zdobyli
umieje�tności o szerokim wzgle�dnie zastosowaniu41. Skutki gospodarcze robót
publicznych by�y dodatnie, gdy uda�o sie� za ich pomoc �a rzeczywiście zahamo-
wać tendencje spadkowe i przyspieszyć nadejście poprawy.

Poza tym znaczeniem roboty publiczne spe�nia�y donios� �a role� wyrównania
poziomu dochodu spo�ecznego w d�ugim okresie czasu. Inwestycje sanitarne,
mieszkaniowe, sportowe, komunikacyjne podnosi�y stope� z�yciow �a pewnych

37 G a y e r, Public Works, s. 376; R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaft-
liche, s. 141.

38 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 142.
39 G a y e r, Public Works, s. 383.
40 L i p i ń s k i, Nakre�canie koniunktury, s. 54.
41 W a l k e r, Public Works, s. 198-200.
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grup ludności, przyczynia�y sie� do zaspokojenia pewnych potrzeb tych osób,
wymusza�y wydawanie dochodów na konsumpcje�42. Wzrost produkcji dóbr
kapita�owych spowodowany przez roboty publiczne zatrudnia� pracowników,
którzy wydaj �ac za konsumpcje� zarobione pieni �adze, powodowali zwie�kszenie
produkcji dóbr konsumpcyjnych na skutek wzmoz�onego na nie popytu43.
Oz�ywienie wie�c powodowa�a ta si�a nabywcza, która wp�ywa�a do systemu
gospodarczego w trakcie poniesienia wydatków na roboty publiczne i by�a
dalej kolejno wydatkowana. Zjawisko to stanowi�o przedmiot zainteresowania
róz�nych teorii.

1. WTÓRNE EFEKTY ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydawać by sie� mog�o, z�e gdy wie�ksza cze�ść istniej �acych w systemie
gospodarczym zasobów pienie�z�nych wydana zostanie na inwestycje, dzia�
konsumpcyjny otrzyma mniej środków. Jednak doświadczenie i wyniki podej-
mowanych studiów w latach trzydziestych XX wieku wskazywa�y, z�e gdy
przeznaczymy wie�cej na inwestycje, na potrzeby konsumpcyjne spo�eczeństwa
przypadnie w�aśnie wie�cej a nie mniej. Dlatego tez� państwo decydowa�o sie�
ponosić na roboty publiczne specjalne wydatki44. Wydatkowana suma pokry-
wa�a koszt materia�ów niezbe�dnych do robót, przede wszystkim zaś (w g�ów-
nej mierze) koszty robocizny. Roboty publiczne obejmowa�y w wie�kszości
wypadków czynności, w wykonywaniu których znaczny by� udzia� pracy
ludzkich r �ak, maszyn zaś i w ogóle wszelkich urz �adzeń technicznych � zniko-
my. Celem robót, poza ogóln �a popraw �a sytuacji gospodarczej, by�o zatrudnie-
nie istniej �acego w czasie kryzysu nadmiaru niezatrudnionych pracowników.
Moment ten podkreśla�a definicja polityki robót publicznych w uje�ciu nie-
mieckim45.

Wydatek poniesiony przez państwo na roboty publiczne pozwala� na za-
trudnienie pewnej liczby osób. Nie tylko przy budowie drogi lub nasypu
pracowa�a pewna liczba r �ak roboczych bezpośrednio uz�ytych do tej budowy;
potrzebne by�y równiez� pewne minimalne urz �adzenia techniczne, narze�dzia
oraz materia�y (cement, kamień, asfalt itd.). Podje�cie budowy powodowa�o

42 R i c h t e r - A l t s c h a e f f e r, Volkswirtschaftliche, s. 137-138.
43 Gayer (Public Works, s. 367-368) � odwrotność procesu opisanego.
44 J. M. C l a r k, Cumulative Effects of Changes in Aggregate Spending as illustrated

by Public Works, „American Economic Review” 25(1935), s. 14.
45 „Wirtschaft und Statistik” 1933 � Sonderbeilage zu Nr 21 „Auswirkungen der unmittel-

baren Arbeitsbeschaffung”; s. 2 � definicja określaj �aca roboty publiczne: „[…] alle politischen
Massnahmen, die eine Mehrbeschaftigung menschlicher Arbeitskrafte zum Ziel haben”.
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wzmoz�one przygotowania tych materia�ów i narze�dzi. Przygotowania te za-
trudnia�y pewn �a liczbe� ludzi. Roboty publiczne dostarcza�y wie�c zatrudnienia
bezpośredniego (przy ich realizacji) oraz pośredniego � przy wytwarzaniu
i przewozie niezbe�dnych narze�dzi i materia�ów46. Ca�kowite zatrudnienie
(bezpośrednie i pośrednie) stanowi�o w sumie skutek pierwotny, jaki wywo�a-
�a kwota jednorazowo wydana przez państwo na roboty publiczne. By�y takz�e
efekty wtórne, których dzia�anie ujawni�o sie� po pewnym czasie trwania
robót. Pracownicy „pierwotnie” (bezpośrednio i pośrednio) zatrudnieni przy
robotach otrzymywali p�ace. Wydawali te p�ace przede wszystkim na dobra
konsumpcyjne, to samo czynili przedsie�biorcy ze swoim dodatkowym zys-
kiem, ale w znacznie mniejszym stopniu47. Wzrost si�y nabywczej zwie�ksza�
popyt na dobra konsumpcyjne, wzrost popytu z kolei zwie�ksza� zyski produ-
centów tych dóbr oraz ich produkcje�. Przy rozszerzeniu produkcji zatrudniano
nowe kadry si�y roboczej, w ten sposób pierwotne dodatkowe zatrudnienie
przy podje�tej przez państwo produkcji dóbr inwestycyjnych wywo�ywa�o
w produkcji dóbr konsumpcyjnych dodatkowe zatrudnienie wtórne.

By� to najwaz�niejszy dalszy skutek polityki robót publicznych. Zjawisku
zatrudnienia towarzyszy�y inne, określane równiez� jako wtórne skutki podje�cia
robót. Cze�ść nowych dochodów pracowników i przedsie�biorców skierowana
zosta�a na inne cele, niz� kupno dóbr konsumpcyjnych. Dochód, który otrzy-
mywa� zatrudniony przy robotach finansowanych z pierwotnego wydatku
państwa, dzieli�a sie� na: a) wtórny, dalszy wydatek na dobra konsumpcyjne,
co stwarza�o przy ich produkcji dodatkowe zatrudnienie, tworzy�o dodatkowy
dochód zatrudnionych, którzy mogli otrzyman �a si�e� nabywcz �a wprowadzić na
rynek, oraz b) sumy, która zosta�a wyprowadzona z obiegu i nie tworzy�a
nowego zatrudnienia i nowych dochodów. By�o to zmniejszenie („wyciek”)
si�y nabywczej (leakage)48.

2. PODZIA� I ZA�OZ�ENIE POSZCZEGÓLNYCH TEORII

Rozwaz�ania na temat dzia�ania polityki robót publicznych, które ujawnia�y
sie� w postaci omawianych skutków wtórnych, moz�na by�o podzielić na dwa
zasadnicze kierunki. By�y to:

46 R. F. K a h n, The Relation of Home Investment to Unemployment, „Economic Jour-
nal” 1931, s. 173.

47 G a y e r, Public Works, s. 388.
48 J. R o b i n s o n, Introduction to the Theory of Employment, London 1937, s. 18;

C l a r k, Cumulative Effects, s. 17.
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a) metoda „mnoz�nika” � określenie wprowadzone przez J. M. Keynesa;
b) metoda „dochodowej szybkości obiegu pieni �adza” (income velocity of

circulation)49.
Metoda mnoz�nika mia�a dość licznych zwolenników wśród ekonomistów

i znalaz�a wyraz w szczegó�owo opracowanych i uzasadnionych rozwaz�a-
niach50, druga metoda natomiast mia�a nielicznych zwolenników.

Za podstawe� metody mnoz�nika uwaz�ano wywody Kahna i Keynesa. Meto-
da ta opiera�a swoje rozumowanie na szeregu kolejno po sobie naste�puj �acych,
malej �acych kwotach dochodu i wydatku. Za p�ace�, która stanowi�a dodatkowy
dochód, robotnik kupowa� cze�ściowo dobra konsumpcyjne. Wydatek robotnika
stanowi� kolejno dla producenta zakupionych dóbr konsumpcyjnych dochód
(si�e� nabywcz �a), która mog�a być dalej wydana, stwarzaj �ac nowe dochody
i nowe zatrudnienie. Si�a nabywcza otrzymana przez zatrudnionego nie w ca-
�ości pojawia�a sie� na rynku, cze�ściowo zanika�a, zosta�a zgubiona, „wycieka-
�a”. Najwaz�niejszymi kierunkami, w których pod �az�a�a, by�y naste�puj �ace:

a) sp�ata d�ugów51;
b) zap�ata podatków, oszcze�dności skarbu państwa i wszelkie oszcze�dności

(równiez� bankowe) osób prywatnych;
c) oszcze�dności na zasi�ki dla bezrobotnych � cze�ść nowego dochodu

zatrudnionego równa by�a zasi�kowi, który otrzymywa� od państwa, gdy by�
bezrobotny. Nie by�a to nowa si�a nabywcza, nowy popyt na dobra konsump-
cyjne, ale ten, który by� juz� na rynku;

d) kupno dóbr zagranicznych52.
Dodatkowo jako zjawisko o mniejszej wadze moz�na wymienić sumy prze-

znaczone na produkcje� dóbr nie nowych ale takich, które by�yby produkowane,
gdyby nawet nie nast �api� dodatkowy (nadzwyczajny) wydatek państwa, oraz na
dodatkowe zatrudnienie pracowników juz� pracuj �acych i otrzymuj �acych do-
chód53 (np. dodatkowe godziny pracy). Gdy uwzgle�dnimy ten zanik si�y na-
bywczej, okaz�e sie�, z�e kaz�dy naste�pny dochód, który wynika� z wydatkowania
dochodu otrzymanego w okresie poprzednim, by� od niego mniejszy w�aśnie o
wielkość tych „wycieków”. Dochód dodatkowo zatrudnionej osoby lub grupy
osób w pierwszym okresie stawa� sie� tylko w cze�ści dochodem innej osoby lub

49 C l a r k, Cumulative L'effects, s. 19; G a y e r, Public Works, s. 388.
50 K a h n, The Relation of Home Investment.
51 „Wirtschaft und Statistik”, s. 3-8.
52 M. M i t n i t z k y, Effet d’une politique de travaux publics sur le mouvement des

affaires et l’emploi, „Revue Internationale du Travail” 30(1934), s. 436.
53 G a y e r, Public Works, s. 387.



69MECHANIZM CYKLU KONIUNKTURALNEGO

grupy w okresie naste�pnym. Pierwotny wydatek państwa, finansuj �ac zatrudnienie
przy robotach publicznych, wywo�ywa� szereg wydatków wtórnych. By�y one
mniejsze od wydatku państwa ze wzgle�du na wymienione wyz�ej formy zaniku
si�y nabywczej. Jeśli wie�c pierwotny wydatek państwa przyj �ać jako równy 1, to
szereg kolejnych wydatków wtórnych przedstawia� sie� jako nieskończony poste�p
geometryczny malej �acy: k, k2, k3,…itd., przy czym k<1, zaś k2<k54. Suma
tego poste�pu K=k/(1-k), przy czym wielkość ta by�a stosunkiem zatrudnienia
wtórnego do pierwotnego i mog�a być przedstawiona w postaci wzoru:
K=mW+nP/ W+P+R, gdzie W � suma p�ac, P � suma zysków, mW i nP �
cze�ść dochodów z p�ac i z zysków przeznaczona na konsumpcje�.

Suma wydatków na konsumpcje� z p�ac i zysków op�aca�a dodatkowe wtór-
ne zatrudnienie w „sektorze konsumpcyjnym”55. Wydatek na zatrudnienie
pierwotne przedstawia� ogóln �a sume� p�ac (W), zysków przedsie�biorstwa (P)
i wydatków na dobra zagraniczne uz�yte do robót (R), czyli to wszystko, co
stanowi�o koszty robót publicznych.

III. PRZYMUSOWOŚĆ CYKLU KONIUNKTURALNEGO

Rozwój z�ycia gospodarczego nie odbywa� sie� w sposób równomierny lub
daj �acy sie� uj �ać w ścis�e wzory matematyczne, chociaz� z drugiej strony nie
moz�na mówić o nieskoordynowanym i przypadkowym kszta�towaniu sie� pier-
wiastków i wielkości ekonomicznych. W róz�nych momentach czasu istniej �a
róz�norodne uk�ady dat i wielkości gospodarczych; jednakz�e uk�ady te powta-
rzaj �a sie� z okresu na okres, tworz �ac w ten sposób zamknie�ty cykl koniunktu-
ralny. Amplituda i nasilenie kaz�dego cyklu mog �a być róz�ne, zalez�ne od struk-
tury gospodarki w danym okresie, jak równiez� od innych czynników poza-
gospodarczych. Dlatego tez�, jak twierdzi� Erich Carell, nalez�y mówić „nie
o periodyczności lecz o okresowości”56.

Kaz�dy cykl koniunkturalny moz�na podzielić na pewne fazy, w których
uk�ad stosunków mie�dzy wszystkimi czynnikami be�dzie w poszczególnych
cyklach analogiczny. Określeniem tych faz i wzajemnych zalez�ności dat
i wielkości ekonomicznych w kaz�dej z nich zajmuje sie� teoria koniunktury.

54 Dalej naste�puj �ace dowodzenie przeprowadzone jest na podstawie: K a h n, The Rela-
tion of Home Investment, s. 183-185.

55 Wyraz�enia „sektor” uz�yto nie w tym znaczeniu, jakie nadaje mu Richter-Altschaeffer,
ale dla odróz�nienia rodzaju produkcji.

56 E. C a r e l l, Sozialökonomische Teorie und Konjunkturproblem, Jena 1929, s. 148.
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Badania teoretyczne prowadz �a do ustalenia pewnych praw i zalez�ności, które
o tyle tylko be�d �a wartościowe, o ile porównanie ich z wynikami empiryczno-
statystycznymi nie wykaz�e istotnych sprzeczności i rozbiez�ności. Teoria ko-
niunktury musi bowiem t�umaczyć zjawiska gospodarcze w sposób jasny
i logiczny bez uciekania sie� do sztucznych i nierealnych za�oz�eń.

Przebieg cyklu koniunkturalnego przedstawić moz�emy w postaci sinusoidy,
której zenit jest końcem oz�ywienia, a nadir � depresji. Niejednolitość termi-
nologii uz�ywanej przez róz�nych autorów utrudnia zrozumienie zjawisk zwi �a-
zanych z poszczególnymi fazami.

1. Oz�ywienie uwaz�amy za jedn �a faze�. Wyjaśnienie przebiegu oz�ywienia
i powstanie za�amania stanowi jeden problem. Nate�z�enie w końcu oz�ywienia
(okres braku kapita�u), określane jako Hochspannung czy financial strain,
uwaz�ać nalez�y za nieodzown �a konsekwencje� poprzedniego rozwoju stosunków
i w� �aczyć do fazy oz�ywienia.

2. Za�amanie prowadzi do fazy recesji, która jest okresem likwidacji prze-
rostów i dysproporcji powsta�ych w czasie oz�ywienia i która normalnie bywa
nazywana kryzysem. Recesja po jakimś czasie ustaje i przechodzi w krótszy
lub d�uz�szy okres depresji, zawieraj �acej juz� w sobie pewne odpre�z�enie, pe-
wien stan quasi-równowagi, nieprzeradzaj �acy sie� jednak w nowe oz�ywienie.
Cykl koniunkturalny stawia tutaj dla badań teoretycznych dwa problemy do
rozwi �azania: problem pierwszy, uwaz�any od chwili powstania nauki o ko-
niunkturach za zadanie zasadnicze, z�e kryzys jest nieuniknionym naste�pstwem
oz�ywienia, i problem drugi, postawiony później, dotycz �acy warunków ko-
niecznych do przezwycie�z�enia depresji i powstania nowego oz�ywienia. Jest
to zagadnienie niezalez�ne od pierwszego, którego rozwi �azanie musi poprze-
dzać dok�adna analiza recesji.

Po ustaleniu tych zasadniczych poje�ć i terminologii moz�na przejść do
scharakteryzowania poszczególnych faz cyklu jako podstawy, na której opie-
rać sie� be�d �a dalsze badania. Przede wszystkim zaś nalez�y zbadać przebieg
zjawisk w czasie depresji, gdyz� w tej fazie rozpoczyna sie� nakre�canie ko-
niunktury. Taka analiza faz cyklu daje teoretyczne przes�anki do postawienia
zasadniczej hipotezy, czy nakre�canie koniunktury ma uzasadnienie naukowe,
czy tez� jest ono jedynie pewn �a form �a dzia�ania czynników instytucjonalnych,
polityczno-ekonomicznych.Stwierdzenieautomatyzmucyklukoniunkturalnego
zmusi do negatywnego ustosunkowania sie� do metody nakre�cania, natomiast
skonstatowanie braku tej samoczynności mechanizmu gospodarczego dostar-
czy argument za uznaniem konieczności zaistnienia czynników instytucjonal-
nych w celu wywo�ania oz�ywienia.
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Okres oz�ywienia i naste�puj �acej po nim recesji nalez�y do zjawisk naj-
wszechstronniej i najdok�adniej opracowanych przez nauke� o koniunkturach,
jednak przyczyny cykliczności nie s �a w uje�ciu wszystkich autorów jednako-
we. Przeciwnie, istniej �ace teorie koniunktury uwaz�aj �a najróz�norodniejsze
zjawiska za decyduj �ace i przyczynowe w rozwoju cyklu. Z tego tez� wzgle�du
moz�na je podzielić na endogeniczne i egzogeniczne57, monetarne i niemo-
netarne58 itp. zalez�ne od kryteriów branych za podstawe� klasyfikacji.

1. ZMIANY W PODZIALE DOCHODU SPO�ECZNEGO W OKRESIE OZ�YWIENIA

W kaz�dym oz�ywieniu, w przeciwieństwie do innych faz cyklu, moz�na
zauwaz�yć charakterystyczn �a, jemu tylko w�aściw �a konstelacje� dat i wielkości
ekonomicznych, polegaj �ac �a przede wszystkim na ogólnym wzroście produkcji
i na szczególnie silnym wzroście wytwórczości środków produkcji. Mniej
jednolity charakter posiadaj �a ruchy cen; ogólnemu wzrostowi produkcji
i obrotów towarzyszy wzrost ilości pieni �adza i rozmiarów kredytu, wzrost
z regu�y silniejszy, niz� to odpowiada ilościowemu przyrostowi produkcji.
O wzroście ogólnego poziomu cen decyduj �a jednak przede wszystkim ceny
środków produkcji. Wreszcie w ogólnym dochodzie spo�ecznym naste�puje
przesunie�cie na korzyść zysku przedsie�biorcy.

Przy analizie zjawisk zwi �azanych z oz�ywieniem abstrahować nalez�y od
zmiany stopy oszcze�dności autonomicznych (uz�ywaj �ac terminologii Preise-
ra)59, polegaj �acej na zmianie sposobu zuz�ycia uzyskiwanego przez podmiot
gospodaruj �acy dochodu, na zmniejszeniu stosunku dochodu przypadaj �acego
na konsumpcje� do sumy przeznaczonej na dalsz �a produkcje�60. Temu prze-
ciwstawia Preisner oszcze�dności heteronomiczne, polegaj �ace na zmianie spo-
sobu podzia�u dochodu mie�dzy poszczególne klasy spo�eczne.

Na pocz �atku oz�ywienia istnieje wiele niewykorzystanych czynników wy-
twórczych, przede wszystkim na rynku pracy. Dlatego tez� nacisk tych rezerw
powoduje obniz�enie udzia�u p�ac w dochodzie narodowym. W ten sposób
wzrastaj �a zyski i stopień akumulacji kapita�u, który jest bezpośrednio inwes-
towany. Fakt, z�e sytuacja jest mimo to korzystna dla pracowników, wynika

57 E. L e d e r e r, Zur Morfologie der Krisem. Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart,
Wien 1928, s. 12.

58 F. A. H a y e k, Preisem und Produktion, Wien 1931 (rozdz. 1) oraz G. H a b e r-
l a r, Systematyczna analiza teorii cyklu koniunkturalnego, „Ekonomista” 4(1935).

59 E. P r e i s e r, Grundzüge der Konjunkturtheorie, Tübingen 1933, s. 44.
60 Za�oz�enie to nie jest sztuczne, gdyz� w rzeczywistości stopa oszcze�dności jest na ogó�

nieznana.
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ze zwie�kszenia produkcji, poci �agaj �acej za sob �a ogólny wzrost zatrudnienia.
Wzrostowi p�ac nominalnych i zatrudnienia odpowiada silniejszy wzrost cen
i rozmiarów produkcji i dlatego udzia� p�ac pracowników w ogólnym docho-
dzie maleje. Spadek ten moz�e być spote�gowany przez poste�p techniczny,
zmniejszaj �acy relatywnie stan zatrudnienia.

P�aca realna, be�d �aca stosunkiem p�acy nominalnej do ceny dóbr konsump-
cyjnych, moz�e zmieniać sie� w róz�ny sposób, zalez�nie od tego, czy ceny dóbr
konsumpcyjnych rosn �a czy spadaj �a w stosunku do p�acy nominalnej. Na ogó�
jednak w oz�ywieniu p�ace realne be�d �a mia�y tendencje� zniz�kow �a. Spadek p�ac
realnych nie oznacza jednak spadku konsumpcji, gdyz� rośnie równocześnie
zatrudnienie. W pewnym punkcie oz�ywienia spadek ten musi ustać i ust �apić
miejsca wzrostowi, i to ze zrozumia�ych wzgle�dów. Produkcja, ceny, zyski
i p�ace wzrastaj �a w okresie oz�ywienia w sposób ci �ag�y, jednakz�e wzrost p�ac
odbywa sie� z relatywnym przyspieszeniem, bowiem rezerwy istniej �ace w cza-
sie depresji wyczerpuj �a sie� wraz ze wzrostem produkcji. Z powodu nieelas-
tyczności podaz�y pracy poci �agn �ać to musi za sob �a silniejszy wzrost jej ceny
niz� innych czynników produkcji.

2. ROZWÓJ I ZA�AMANIE OZ�YWIENIA

Opisu oz�ywienia nie nalez�y rozpoczynać od jego pocz �atku, gdyz� pytanie,
jak ono powstaje, stanowi oddzielny problem, który moz�na rozwi �azać w póź-
niejszym stadium badania. Wystarczy, jeśli stwierdzimy (antycypuj �ac dalsze
rozwaz�ania), z�e bodźcem dla oz�ywienia jest nie wzrost konsumpcji, lecz
rozpocze�cie be�d �acych dotychczas w zastoju inwestycji. Pierwsze inwestycje
musz �a być szczególnego rodzaju, musz �a zawierać w sobie moz�liwość dalsze-
go rozszerzenia produkcji. Zak�adamy wie�c, z�e proces inwestycyjny rozprze-
strzenia sie� powoli na ca� �a gospodarke�. W tym procesie ogólnego powie�ksza-
nia aparatu wytwórczego zyski rosn �a szybciej niz� p�ace.

Pierwsza faza oz�ywienia charakteryzuje sie� silnym absolutnym i relatyw-
nym wzrostem dochodu przedsie�biorcy. Te zwie�kszone zyski s �a inwestowane
przewaz�nie bezpośrednio w przemys�ach środków produkcji, chociaz� i na
rynku papierów wartościowych naste�puje wzrost popytu na akcje. Produkcja
środków produkcji rozszerza sie� w silnym stopniu, gdyz� wzrost popytu w jed-
nej ga�e�zi poci �aga za sob �a zwie�kszenie ilości nak�adów w innych ga�e�ziach,
co znów kumuluj �aco dzia�a na pozosta�e przemys�y inwestycyjne. Elastycz-
ność zbytu w przemys�ach wytwarzaj �acych środki produkcji powoduje, z�e
rozszerzenie produkcji moz�e trwać nieprzerwanie przez d�uz�szy okres. Nato-
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miast produkcja dóbr konsumpcyjnych nie ma moz�liwości takiego rozwoju,
na skutek zmniejszenia sie� udzia�u p�ac w ogólnym dochodzie.

Ta akumulacja kapita�u odbywaj �aca sie� kosztem p�ac spowoduje zwie�kszenie
zdolności wytwórczej przede wszystkim w przemys�ach inwestycyjnych, co
nieodzownie wcześniej lub później doprowadzić musi do za�amania. Koniecz-
ność za�amania jest uzasadniona nie tylko tym, z�e przemys�y inwestycyjne roz-
wija�y sie� szybciej i w znacznie silniejszym stopniu niz� konsumpcyjne. B� �ad
wyste�puje w postaci dysproporcji mie�dzy rozszerzeniem zak�adów produkcyj-
nych a ostateczn �a konsumpcj �a. Przyczyn �a tej dysproporcji nie s �a rozmiary czy
tempo akumulacji, lecz sposób jej powstawania, skutkiem czego rozwój pro-
dukcji odbywa sie� niezalez�nie od popytu na dobra konsumpcyjne61.

Przedsie�biorcy przypuszczaj �a, z�e zwyz�kowa tendencja rentowności wynika
ze wzrostu popytu, chociaz� faktycznie pochodzi ona z tego, iz� nie nast �api�
wzrost p�ac. Jak juz� stwierdzono, zanim punkt kulminacyjny zostanie osi �ag-
nie�ty, udzia� p�ac w ogólnym dochodzie zaczyna rosn �ać. Wzrost p�ac jako
jednego z czynników produkcji, zmniejsza zyski w ca�ej gospodarce. Spad-
kiem tym mniej s �a dotknie�te przemys�y konsumpcyjne, gdyz� popyt na ich
produkty wzrasta i ceny przejściowo równiez� rosn �a. Natomiast w przemys�ach
inwestycyjnych sytuacja pogarsza sie� z powodu wzrostu p�ac i zmniejszenia
wielkości inwestycji. Konsekwencj �a zmniejszenia zysków jest zahamowanie
inwestycji. Zniz�kowa tendencja stopy zysku sk�ania przedsie�biorstwa do
zmniejszenia inwestycji w stopniu wie�kszym niz� zmniejszenie ich dochodów.
Na skutek tego zatrudnienie musi sie� zmniejszyć.

Powyz�szy zastój w produkcji dóbr inwestycyjnych jest skutkiem prze-
inwestowania spowodowanego heteronomicznym oszcze�dzaniem. Zachodzi
tutaj przypadek autofinansowania, którego niebezpieczeństwo polega na tym,
z�e „inwestycje te nie s �a regulowane przez stope� procentow �a na rynku”62.
Przedsie�biorstwo nie dostrzega, iz� wzrost jego zysku odbywa sie� kosztem
spadku udzia�u p�ac, co prowadzi do zwie�kszenia produkcji dóbr wytwórczych
bez uwzgle�dnienia końcowej konsumpcji. Poza tym realizowane inwestycje
nie uwzgle�dniaj �a w dostatecznym stopniu rentowności, gdyz� przedsie�biorcy
nie mog �a przewidzieć � nie znaj �ac przysz�ej konsumpcji � najbardziej ren-
townych inwestycji, a zwie�kszaj �ace sie� zyski upowaz�niaj �a je do zwie�kszenia
w�asnej produkcji, co w konsekwencji prowadzić musi do poziomego prze-
inwestowania. Rezultatem takiej konstelacji dat i wielkości ekonomicznych

61 P r e i s e r, Grundzüge, s. 83-84.
62 Tamz�e, s. 80.
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musi być za�amanie, co jest rzecz �a jasn �a i zrozumia� �a63. Oczywiście za�ama-
nie to be�dzie tym �agodniejsze, im wcześniej udzia� p�ac w dochodzie narodo-
wym zacznie ponownie rosn �ać, tzn. im mniejsze be�d �a rozmiary heteronomicz-
nego oszcze�dzania. Wytwarza sie� wie�c sytuacja, w której wielkość nowych
inwestycji, a w zwi �azku z tym i popyt na środki produkcyjne zmniejsza sie�.
Brak jest bowiem nie tylko nowych inwestycji z powodu zmniejszenia sie�
zysków przedsie�biorstw, lecz równiez� nie ma gotowości do inwestowania,
gdyz� perspektywy rentowności malej �a.

Trudności od strony pieni �adza powstaj �a z tego powodu, z�e przedsie�biorcy
be�d �a starali sie� za wszelk �a cene� dokończyć juz� rozpocze�te inwestycje, gdyz�
stwarza to im przynajmniej szanse� do walki z konkurencj �a. Popytowi na
kredyty zwi �azane z pracami wykończeniowymi przeciwstawiać sie� be�dzie
system bankowy ograniczeniem podaz�y koniecznym z powodu odp�ywu re-
zerw kasowych i zmniejszenia ich p�ynności. Brak kapita�ów, jak równiez�
nieunikniony spadek kursów papierów wartościowych jest pierwszym sygna-
�em za�amania, a zarazem pierwszym jej symptomem.

3. DEPRESJA I NOWE OZ�YWIENIE

Ustalenie konstelacji dat, która jest przyczyn �a powstaj �acych w czasie oz�y-
wienia dysproporcji, i wyjaśnienie przebiegu likwidacji jest rozwi �azaniem
pierwszego problemu teorii koniunktury. Powstaje do rozwi �azania zadanie
drugie, jak jest moz�liwe przezwycie�z�enie w ogóle kryzysu i rozpocze�cie
nowego oz�ywienia. Nalez�y wyjaśnić przede wszystkim, dlaczego usunie�cie
powsta�ych dysproporcji odbywa sie� zawsze w drodze za�amania gospodarcze-
go oraz silnego ograniczenia si�y nabywczej i ca�ego aparatu wytwórczego.
Jest w�aśnie zadaniem teorii wskazać, dlaczego dochodzi do tak ostrej recesji
i opisać jej przebieg.

Pogl �ad zak�adaj �acy automatyzm gospodarczy, który zawiera w sobie ten-
dencje� do samoczynnego uzdrowienia, jest coraz cze�ściej odrzucany. Wyrów-
nanie dysproporcji nie moz�e trwać permanentnie i recesja w końcu zakończy
sie�, lecz nie znaczy to, aby koniecznie rozpocz �ać sie� mia�o nowe oz�ywie-
nie64. Aby zrozumieć procesy zachodz �ace w czasie recesji, nalez�y wyjść
z sytuacji, w której heteronomiczne oszcze�dności spowodowa�y powie�kszenie
aparatu produkcyjnego w stosunku nieodpowiadaj �acym ostatecznej konsump-
cji. W konsekwencji cze�ść zak�adów produkcyjnych pozostanie nieczynna,

63 Tamz�e, s. 83.
64 E. W a g e m a n n, Zwischenbilanz der Krisenbekampfung, Berlin 1935, s. 23-45.
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zainwestowany kapita� nie przyniesie dochodu i nast �api proces dekapitalizacji.
Walka konkurencyjna rozstrzygaj �aca o tym, które zak�ady zostan �a wyelimino-
wane z rynku, zmusza przedsie�biorców do trzymania w gotowości wszystkich
rozporz �adzalnych środków pienie�z�nych i uniemoz�liwia przeznaczenie ich na
cele konsumpcyjne. Jakiekolwiek inwestycje wydaj �a sie� ze wzgle�du na brak
rentowności niemoz�liwe, jest wie�c zrozumia�e, z�e przedsie�biorcy be�d �a sie� od
nich wstrzymywać, sp�acaj �ac swoje d�ugi i zwie�kszaj �ac rezerwy kasowe.
Stopień inwestycji jest obecnie (przeciwnie niz� przy kreacji kredytu) mniejszy
od stopy oszcze�dności, co nie oznacza nic innego, jak tezauryzacje� dyspozycji
kapita�owych. Ta sterylizacja si�y nabywczej spowoduje zmniejszenie dotych-
czasowych rozmiarów produkcji.

Wiadomo, z�e w fazie oz�ywienia obieg pieni �adza wzrasta, a przede wszyst-
kim ilość pieni �adza kredytowego. Moz�na jednak za�oz�yć, z�e wraz ze wzros-
tem produkcji zwie�ksza sie� obieg pienie�z�ny z�ota, tzn. produkcja z�ota rośnie
równolegle ze wzrostem ogólnej produkcji. Jeśli teraz si�a nabywcza be�dzie
sterylizowana, to w obu przypadkach skutki be�d �a róz�ne. Przy obiegu gotów-
kowym sterylizacja si�y nabywczej spowoduje nagromadzenie sie� zapasów
gotówkowych lub z�ota w kasach przedsie�biorstw i banków, co be�dzie ozna-
czać, iz� nie ma tutaj „deflacji”, tzn. ograniczenia obiegu pieni �adza przez
polityke� kredytow �a. Nie be�dzie to mia�o miejsca w przypadku czystego obie-
gu kredytowego, gdyz� wówczas odk�adanie si�y nabywczej spowoduje zmniej-
szenie obiegu banknotów i obrotu clearingowego, co wyrazi sie� w zmniejsze-
niu sald debetowych i kredytowych na rachunkach banków. W banku central-
nym natomiast nast �api zmniejszenie weksli w portfelu i obiegu pienie�z�nym.
W obu jednak przypadkach rynek pienie�z�ny up�ynni sie�, gdyz� nie wszystkie
rozporz �adzalne sumy pienie�z�ne znajduj �a sie� w obiegu. Jest to efektem nie
restrykcyjnej polityki systemu bankowego, lecz zmniejszeniem rozmiarów
produkcji, co spowoduje, z�e dotychczasowe zyski nie be�d �a inwestowane ale
odk�adane (sterylizowane). Przyczyn �a pierwotn �a zachodz �acych zjawisk jest
wytwarzaj �acy sie� w końcu oz�ywienia kryzys rentowności.

Zagadnienie to jest waz�ne dla nowej poprawy gospodarczej, bowiem do-
wodzi sie� zwykle, z�e w tym przypadku musi koniecznie zaistnieć rozszerzenie
rozmiarów kredytu. W gruncie rzeczy chodzi tu nie o kreacje� kredytu, zawie-
raj �ac �a w sobie na ogó� niebezpieczeństwo inflacji, a raczej o powrót wydre-
nowanej z rynku si�y nabywczej lub o detezauryzacje�. Jest to szczególnie
wyraźne w przypadku wy� �acznie z�otego obiegu, kiedy chodzi jedynie o w� �a-
czenie do obiegu niewykorzystanych dotychczas zapasów. Dlatego tez� w tym
okresie rynek kapita�ów d�ugoterminowych skurczy sie� w znacznym stopniu
i gdyby ktoś w tym okresie chcia� inwestować, nie znajdzie odpowiednich
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kapita�ów. Tym bardziej natomiast up�ynni sie� rynek pienie�z�ny, a stopa od
kredytów krótkoterminowych oraz poz�yczek on call be�dzie sie� obniz�ać, podaz�
bowiem przewyz�szać be�dzie znacznie popyt.

Jeśli jednak zachodz �a i tutaj przejściowe trudności na rynku pienie�z�nym,
to s �a one spowodowane tym, z�e w kaz�dym przejściu z oz�ywienia do depresji
zachodzi mniej lub bardziej ostry kryzys kredytowy, gdyz� kaz�dy stara sie�
dysponować moz�liwie najwie�ksz �a ilości �a rezerw kasowych, co w konsekwen-
cji spowoduje zawieszenie wyp�at i upad�ości nawet tych przedsie�biorstw,
które w gruncie rzeczy s �a zupe�nie zdrowe. Duz� �a role� odgrywaj �a tutaj mo-
menty psychologiczne65.

Nieznajomość rynku i brak doskona�ego przewidywania uniemoz�liwia
kredytodawcy rozróz�nienie mie�dzy przedsie�biorc �a niewyp�acalnym a takim,
któremu w przysz�ości nie grozi upad�ość. Kryzys kredytowy nie nalez�y jed-
nak nieod� �acznie do ca�okszta�tu cyklu koniunkturalnego, gdyz� brak ekspansji
kredytu krótkoterminowego w fazie oz�ywienia usuwa konieczność za�amania
dzia�alności kredytowej w okresie likwidacji. G�ównym natomiast zjawiskiem
jest kryzys rentowności i on w�aśnie spowoduje ostry proces recesji.

Nast �api bowiem ograniczenie rozmiarów produkcji dóbr inwestycyjnych, to
zaś poci �agnie za sob �a zmniejszenie popytu na dobra konsumpcyjne, na skutek
spadku zatrudnienia. To ograniczenie produkcji be�dzie oczywiście trwa�o tak
d�ugo, jak d�ugo stopa inwestycji mniejsza jest od stopy oszcze�dzania. W pierw-
szej fazie recesji zyski spadaj �a szybciej niz� p�ace i udzia� p�ac w dochodzie
narodowym wzrasta w dalszym ci �agu, albowiem ceny zw�aszcza dóbr produk-
cyjnych spadaj �a w wie�kszym stopniu niz� p�ace nominalne. Spadek zysków
w tym okresie jest korzystny, gdyz� koryguje on powsta�e w okresie oz�ywienia
dysproporcje, zwie�kszaj �ac biez� �ac �a konsumpcje�. W ten sposób w tej fazie ca�a
gospodarka zmierza do stanu quasi-równowagi, tj. stanu niezawieraj �acego ten-
dencji do dalszych restrykcji. Stan ten jednak nie zostanie osi �agnie�ty, gdyz�
w drugiej fazie takz�e p�ace zaczynaj �a spadać w wie�kszym stopniu.

Charakterystyczn �a cech �a drugiej fazy depresji jest d �az�enie przedsie�biorstw
do zwie�kszenia rentowności przez obniz�enie kosztów. Zwie�kszona podaz� na
rynku pracy umoz�liwia im silniejsze niz� dotychczas obniz�enie p�ac, poza tym
dokonywać oni be�d �a reorganizacji, przy czym mog �a mieć miejsce pewne
inwestycje usprawniaj �ace metody produkcji. Poza tym jednak przedsie�biorcy
wstrzymywać sie� be�d �a od jakichkolwiek inwestycji, zwie�kszone zaś zyski
spowoduj �a w ten sposób zmniejszenie si�y nabywczej, gdyz� udzia� p�ac

65 P r e i s e r, Grundzüge, s. 131 n.
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w ogólnym dochodzie zacznie ponownie spadać. Wzrost wie�c zysków w okre-
sie depresji przynosi zupe�nie inne skutki niz� w okresie oz�ywienia. Podczas
gdy w fazie oz�ywienia jest on inwestowany, powoduje zatem tylko przesunie�-
cie si�y nabywczej, to w czasie depresji poci �aga za sob �a proces sterylizacji
pieni �adza. W pewnym momencie pog�e�bianie sie� depresji musi ustać. Obniz�ka
p�ac ma swoj �a granice�, produkcja zaś musi sie� ostatecznie przystosować do
rzeczywistej konsumpcji (ceny, a wraz z nimi i zyski ponownie spadn �a).
Z� ycie gospodarcze be�dzie d �az�y�o do nowego stanu równowagi na niz�szym niz�
poprzednio poziomie. Opisany powyz�ej stan rzeczy zawiera w sobie warunki,
umoz�liwiaj �ace now �a poprawe�.

Wszystkie procesy dostosowawcze bowiem juz� sie� odby�y, wszystkie zapa-
sy dóbr u producenta i hurtownika zosta�y wyczerpane, a nawet podejmowane
s �a pewne inwestycje renowacyjne, bez których aparat wytwórczy nie by�by
zdolny do procesu produkcyjnego. Poza tym p�ace pracowników i ceny in-
nych czynników wytwórczych s �a niskie. Nie tylko rynek pienie�z�ny, ale i ka-
pita�owy staje sie� coraz bardziej p�ynny, co wyraz�a sie� we wzroście kursów
obligacji, jak równiez� i akcji. Zwi �azany z tym spadek stopy procentowej
wzmaga tendencje do ponownego inwestowania. Jednakz�e taki uk�ad dat,
zawieraj �acy w sobie wszelkie warunki do powstania nowego oz�ywienia nie
oznacza, aby oz�ywienie to rzeczywiście mog�o nast �apić. O rzeczywistym
oz�ywieniu dopiero wtedy moz�na mówić, gdy niezaangaz�owane dotychczas
si�y wytwórcze zostan �a w� �aczone w proces produkcyjny. Jedynie bowiem t �a
drog �a da sie� osi �agn �ać zwie�kszenie si�y nabywczej spo�eczeństwa, jakiekolwiek
zaś przesunie�cia w jej podziale depresji nie uzdrowi �a.

W� �aczenie niezatrudnionych dotychczas czynników produkcji w z�ycie
gospodarcze, a tym samym zwie�kszenie ogólnej si�y nabywczej jest moz�liwe
tylko przy ponownym zainwestowaniu wydrenowanych z gospodarki, a przez
to niewykorzystanych kapita�ów pienie�z�nych. Nowe inwestycje jednak w tych
warunkach nie be�d �a uruchomione; wprawdzie ceny surowców i pracy s �a
niskie, lecz i ceny produktów wytworzonych w tych warunkach s �a niskie.
Perspektywy zbytu i zysku s �a negatywne, jak równiez� ryzyko jest wysokie,
wyz�sze niz� przewidywana stopa zysku.

Na rynku pienie�z�nym i rynku kapita�owym istnieje duz�a podaz� obniz�aj �aca
stope� procentow �a, brak jest natomiast przedsie�biorstw gotowych do nabycia
zaoferowanego kredytu66. Jeśli ryzyko be�dzie duz�e, to nawet przy bardzo

66 F. M a c h l u p, Zur Frage der Ankurbelung durch Kreditpolitik, „Zeitschrift für
Nationalökonomie” 4(1933), s. 398 i 405.
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niskiej stopie procentowej przedsie�biorstwo nie zaci �agnie kredytu, gdyz� nie
be�dzie on mia� moz�liwości nie tylko p�acenia biez� �acych odsetek, ale i wydo-
bycia w przysz�ości zaangaz�owanego w inwestycje� kapita�u67. Czy wobec
tego depresja, która teraz powstanie, trwać be�dzie wiecznie i nigdy nie przej-
dzie w oz�ywienie, czy tez� konieczne s �a jakieś dodatkowe warunki, nie-
uwzgle�dnione w dotychczasowych rozwaz�aniach.

Doświadczenie mówi nam, z�e nawet jeśli istniej �a wszelkie warunki rentow-
ności, to be�d �a one przynajmniej przez jakiś okres bez wp�ywu na dzia�alność
przedsie�biorcy, gdyz� istnieje u niego obawa przed inwestycj �a, oraz z�e zwykle
zaistnienie pewnych szczególnych zdarzeń (dzia�anie czynników egzogenicz-
nych) wywo�uje dopiero nowe oz�ywienie. Dlatego tez� stabilizacja na najniz�-
szym poziomie i usunie�cie przyczyn, które doprowadzi�y do za�amania, nie
jest wystarczaj �acym powodem, aby mog�y być uruchamiane nowe inwestycje.
Z tych wzgle�dów konieczne oraz uzasadnione teoretycznie jest dzia�anie
czynników egzogenicznych w okresie depresji. Kapita� poszukuj �acy lokaty
musi uzyskać jakiś szczególny bodziec, musz �a wy�onić sie� szczególne szanse
zysku, które nie tylko s �a zwi �azane z kaz�dym poste�pem technicznym, lecz
które wynikaj �a z takich zjawisk, jak zupe�ne zrewolucjonizowanie metod
produkcji przy wprowadzaniu na rynek nowych dóbr, uzyskanie nowych
terenów ekspansji gospodarczej itd.

Rozwaz�ania te potwierdzaj �a fakt, z�e w historii ustroju kapitalistycznego nie
by�o cyklu koniunkturalnego, w czasie którego na likwidacje� depresji � na
powstanie nowego oz�ywienia nie oddzia�a�yby czynniki pozagospodarcze (egzo-
geniczne), jak rozbudowa linii kolejowych, elektryfikacja, motoryzacja itp. Eks-
pansja kapita�ów na rynki po�udniowe i pó�nocnoamerykańskie, otwarcie Kana�u
Sueskiego, reparacje wojenne dla Niemiec od Francji, przewrót w dziedzinie
elektrotechniki � oto przyk�ady takich bodźców zewne�trznych68.

IV. STRATEGIA POLITYKI GOSPODARCZEJ E. KWIATKOWSKIEGO

W OKRESIE INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO

G�ówny etap dzia�alności gospodarczej E. Kwiatkowskiego przypad� na
drug �a po�owe� lat trzydziestych XX wieku. By� to okres wyj �atkowych trudnoś-

67 E. L i p i ń s k i, Próba określenia poje�cia elastyczności inwestycji, „Ekonomista”
4(1934), s. 76.

68 M. T u g a n - B a r a n o w s k i, Studien zur Theorie und Geschichte der Handels-
krisen in England, Jena 1901, rozdzia� IV i V.
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ci gospodarek kapitalistycznych, spowodowanych wielkim kryzysem gospo-
darczym. Kryzys obj �a� niemal ca�y świat kapitalistyczny i wszystkie jego
dzia�y wytwarzania. Wybuch kryzysu światowego by� poprzedzony w po-
szczególnych krajach róz�nymi objawami cze�ściowego pogarszania sie� ko-
niunktury. Wyst �api�y one przede wszystkim w formie spadku cen hurtowych,
zmniejszenia ekspansji kapita�u, obniz�ki kursów akcji, ograniczenia inwestycji
oraz spadku cen artyku�ów rolnych69.

Najbardziej charakterystyczn �a cech �a kryzysu gospodarczego by�o gwa�tow-
ne zmniejszenie poziomu produkcji. Światowa produkcja przemys�owa
w 1932 r. by�a o 33% niz�sza niz� w 1928 r. Skutki kryzysu gospodarczego
w Polsce by�y wyj �atkowo dotkliwe. Produkcja przemys�owa w 1932 r. obni-
z�y�a sie� w stosunku do 1929 r. o 46%, a w 1933 r. stanowi�a 64% poziomu
produkcji przemys�owej z 1929 r.70 Dobra inwestycyjne i konsumpcyjne
w 1933 r. stanowi�y odpowiednio 47% i 64% w porównaniu z poziomem
osi �agnie�tym w 1929 r.71

Trudności spo�eczno-gospodarcze, przed którymi sta�a Polska w 1935 r.,
moz�na podzielić na dwie grupy: a) dysproporcje i trudności o charakterze
strukturalnym; b) trudności, które spowodowa� kryzys 1929-35. Do pierwszej
grupy nalez�a�y:

a) Niedorozwój przemys�u i brak kapita�ów. Produkcja przemys�owa
w 1935 r. spad�a znacznie poniz�ej produkcji z 1913 r., a poste�p techniczno-
ekonomiczny oraz socjalny by� minimalny; kraj nasz cechowa�o opóźnienie
w stosunku do najbardziej rozwinie�tych krajów kapitalistycznych.

b) Rola kapita�ów obcych. Gospodarka Polski mie�dzywojennej by�a w sto-
sunkowo duz�ym stopniu uzalez�niona od kapita�u zagranicznego. W okresie
kryzysu, w latach 1932-1934 udzia� kapita�u zagranicznego w kapita�ach
w�asnych spó�ek akcyjnych wzrós� stopniowo do 47,1% ogó�u kapita�ów,
w latach poprawy (1935-1936) spad� on do 39%. Spadek ten by� zwi �azany
z rozwojem etatyzmu, zajmuj �acego miejsce upadaj �acych spó�ek akcyjnych
z udzia�em kapita�ów zagranicznych72.

69 I. K o s t r o w i c k a, Z. L a n d a u, J. T o m a s z e w s k i, Historia gospodar-
cza Polski XIX i XX w., Warszawa 1966, s. 303.

70 J. C i e p i e l o w s k i, I. O s t r o w i c k a, J. T o m a s z e w s k i, Dzieje
gospodarcze świata do roku 1970, Warszawa 1974, s. 367.

71 Tamz�e, s. 369-370.
72 M. D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza rz �adu polskiego 1936-1939, Warszawa

1963, s. 21.
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Tab. 1. Udzia� kapita�u zagranicznego w krajowych spó�kach akcyjnych
w latach 1933-1937

Lata
Liczba spó�ek

czynnych
ogó�em

Liczba spó�ek
posiadaj �acych

kapita� zagraniczny

Kapita� w�asny
ogó�em

W tym kapita�
zagraniczny

Kapita�
zagraniczny w

% kapita�u
w�asnegoW mln z�otych

1932
1933
1934
1935
1936
1937

1.266
1.130
1.123
1.118
1.100
1.066

463
466
481
393
391
391

4.273,2
4.070,1
3.926,1
3.346,0
3.343,1
3.230,3

1.844,8
1.848,6
1.849,6
1.498,3
1.303,3
1.294,3

43,2
45,7
47,1
44,8
39,0
40,1

Źród�o: B. C y w i ń s k i, Przemys� polski w latach 1933-1935, Warszawa 1937, s. 44; Ma�y
Rocznik Statystyczny 1939, s. 108, tab. 12.

Nie wymaga odre�bnego dowodu, iz� w przypadku za�amania koniunktury
kraj, który by� w tak wysokim stopniu uzalez�niony od obcego kapita�u, prze-
chodzi� g�e�bszy kryzys niz� kraj o w�asnym narodowym kapitale.

c) Zacofana struktura agrarna.
d) Dysproporcje w rozwoju gospodarczym mie�dzy Polsk �a A i B. Polska

A obejmowa�a 1/3 terytorium kraju, 52% ludności oraz 88% produkcji prze-
mys�owej. Polska B natomiast odpowiednio 2/3, 48% oraz 12%73.

e) Rynek wewne�trzny kraju by� zbyt s�abo rozwinie�ty, wobec czego prze-
mys� nie mia� odpowiednich bodźców do rozwijania produkcji. „Nasze z�ycie
gospodarcze dla swojego rozwoju i poste�pu nie potrzebuje ani ce�, ani protek-
cjonizmu, ani premii eksportowych, ani subwencji, ani ucieczki od podatków,
ale potrzebuje konsumenta wewn �atrz kraju, którego dziś nie ma […]”74.
Do trudności spowodowanych przez kryzys lat 1929-1935 nalez�a�y:

a) spadek produkcji przemys�owej;
b) bezrobocie wynosz �ace 5.460 tys. osób w 1938 r. i równocześnie istnie-

j �ace powaz�ne rezerwy zdolności wytwórczych w przemyśle oraz w innych
dzia�ach gospodarki narodowej;

c) obniz�enie stopy z�yciowej ludności i wzrost napie�cia spo�ecznego;
d) polityka ekonomiczna rz �adu w okresie kryzysu.

73 R. i T. J e� d r u s z c z a k o w i e, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej (1935-1939),
Warszawa 1970, s. 180.

74 E. K w i a t k o w s k i, Kryzys wspó�czesny i zagadnienia odbudowy z�ycia gospodar-
czego, Warszawa 1935, s. 24.
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Gospodarka kapitalistyczna nie mog�a na podstawie samoczynnych dzia�aj �a-
cych mechanizmów ekonomicznych poradzić sobie z powyz�szymi problema-
mi. Interwencja państwa musia�a �agodzić narastaj �ace dysproporcje oraz trud-
ności. E. Kwiatkowski w 1930 r. proponowa� naste�puj �ace środki zaradcze
przeciwdzia�aj �ace spadkowi koniunktury75:

1) mobilizowanie kapita�ów na ruch budowlany, rozbudowe� kolei i dróg;
2) zwie�kszenie zakupów wewne�trznych zboz�a do rezerw zboz�owych

i jednocześnie ograniczenie eksportu, naśladuj �ac w tym Niemcy, które wów-
czas prawie zupe�nie nie eksportowa�y, licz �ac na wzrost cen;

3) wstrzymanie nowych inwestycji państwowych w tych dziedzinach,
w których istnia�a dostateczna produkcja krajowa;

4) z�agodzenie nacisku podatkowego;
5) u�atwienie dop�ywu kapita�ów zagranicznych;
6) utworzenie kredytu zastawowego w wysokości 50 mln z�otych.

Proponowane środki interwencyjne nalez�a�y zarówno do środków bezpośred-
nio oddzia�uj �acych na gospodarke� kraju, jak i środków oddzia�uj �acych po-
przez system finansowy. System finansowy by� g�ówn �a metod �a oddzia�ywania
na gospodarke� w Polsce w latach 1930-1935; pozosta�e metody nie odegra�y
wie�kszej roli. Istniej �ace programy walki z kryzysem poprzez system finanso-
wy mia�y charakter doraźny i zmierza�y b �adź do dostosowania gospodarki
kraju do kryzysu światowego lub tez� do oderwania jej od niego. W programie
dostosowania sie� do kryzysu światowego moz�na wyróz�nić trzy warianty76:
a) deflacyjny; b) dewaluacyjny; c) reglamentacji dewizowej.

Najbardziej istotn �a cech �a pierwszego wariantu by�o dostosowanie ca�ości
elementów z�ycia gospodarczego do zasady stabilizacji waluty. St �ad tez� elemen-
tami programu polityki deflacyjnej by�a przede wszystkim redukcja budz�etu,
obniz�ka uposaz�eń i p�ac, redukcja eksportu, zakrojona na szerok �a skale� akcja
odd�uz�eniowa, obniz�enie cen artyku�ów przemys�owych i rolnych, ograniczenie
obci �az�eń publicznych i socjalnych. Zwolennicy wariantu dewaluacyjnego widzie-
li moz�liwość przystosowania gospodarki kraju do kryzysu światowego.

Istotn �a cech �a wariantu reglamentacji dewizowej by�y ograniczenia dewizo-
we i transferowe. Wprowadzenie ich mia�o zmniejszyć nacisk deflacji świato-
wej na gospodarke� krajow �a. Przez deflacje� nalez�y rozumieć proces kurczenia

75 Sprawozdanie kierownika Ministerstwa Przemys�u i Handlu inz�. E. Kwiatkowskiego
o sytuacji gospodarczej państwa, 3 kwietnia 1930 r., Warszawa. Z protoko�u pi �atego posiedze-
nia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. AAN, Protoko�y posiedzeń Rady Ministrów,
t. 51, j. 3-4.

76 Z. K n a k i e w i c z, Deflacja polska 1930-35, Warszawa 1967, s. 40-89.
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sie� ilości środków pienie�z�nych i szybkości obiegu, zarówno świadomie wywo-
�any oraz kierowany, jak i samorzutny, którego bezpośrednim skutkiem jest
spadek i dyspersja cen oraz pośrednio spadek produkcji, zatrudnienia i docho-
du77. Zasadniczym celem takiej polityki by�o utrzymanie stabilnej wartości
pieni �adza.

Z. Knakiewicz78 wyróz�ni�a trzy grupy środków stosowanych przez państwo:
1) Środki wzmacniaj �ace proces deflacji:
a) w dziedzinie polityki pienie�z�no-kredytowej:
� kurczenie dzia�alności kredytowej banków poprzez przydzia� kredytów oraz

reglamentowanie stopy dyskontowej, d �az�enie do zwie�kszenia p�ynności banków,
zwie�kszenie wymagań dotycz �acych przek�adanego materia�u wekslowego,

� utrzymywanie swobody ruchu dewiz, walut i z�ota,
� nieuzasadnione gospodarczo ograniczenie emisji skarbowej;
b) w dziedzinie polityki podatkowej:
� zwie�kszenie obci �az�eń podatkowych poprzez nak�adanie nowych cie�z�arów,
� istnienie przestarza�ego systemu podatkowego nieodpowiadaj �acego warun-

kom danego z�ycia gospodarczego;
c) w dziedzinie polityki budz�etowej:
� ograniczenie wydatków inwestycyjnych do poziomu poniz�ej niezbe�dnego

minimum,
� kompresje wydatków budz�etowych w celu dostosowania ich do zmniej-

szaj �acych sie� dochodów,
� wykorzystanie wewne�trznych poz�yczek na pokrywanie deficytów budz�e-

towych wywo�anych wydatkami konsumpcyjnymi.
2) Środki koryguj �ace anomalie w przebiegu zjawisk gospodarczych wywo-

�ane środkami wzmacniaj �acymi proces deflacji.
3) Środki os�abiaj �ace proces deflacji79.

Rz �ad sanacyjny wybra� deflacyjny sposób przezwycie�z�enia kryzysu gospodar-
czego. Poprzez polityke� deflacyjn �a zamierzano stworzyć warunki umoz�liwiaj �a-
ce polepszenie relacji mie�dzy kapita�em p�ynnym a inwestycjami. Kierowano
sie� pogl �adem, z�e dzie�ki stabilności pieni �adza i wzmocnieniu w ten sposób
zaufania, be�d �a wzrastać wolne kapita�y, które stopniowo wci �agane w obrót
gospodarczy stan �a sie� naturalnym i skutecznym czynnikiem poprawy80.

77 Tamz�e, s. 22.
78 Tamz�e, s. 27-28.
79 Tamz�e, s. 27-40.
80 Tamz�e, s. 92.
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Zasadnicze punkty programu polityki deflacyjnej rz �adu polskiego w latach
1930-1935 obejmowa�y81:

a) utrzymanie równowagi budz�etowej jako podstawy �adu gospodarczego;
b) sta�ość i pewność pieni �adza jako podstawy procesów stabilizacyjnych,

stanowi �acych warunek odrodzenia si� gospodarczych kraju;
c) przywrócenie warunków zdrowej kalkulacji przez usunie�cie przerostów

i odtworzenie równowagi pomie�dzy poszczególnymi dzia�ami produkcji
w Polsce;

d) oz�ywienie obrotów gospodarczych przez popieranie zdrowej inicjatywy
spo�ecznej i prywatnej, jak równiez� przez skoordynowanie polityki gospodar-
czej rz �adu z wysi�kami i inicjatyw �a spo�eczeństwa.

Deflacja nie mia�a bezpośrednio na celu oz�ywienia koniunktury. Mia�a ona
przywrócić równowage� ekonomiczn �a zachwian �a przez kryzys gospodarczy, tj.
dostosować podaz� do bardzo niskiego popytu. Po przywróceniu równowagi
ekonomicznej, zdaniem zwolenników tej polityki, mia�a nast �apić faza samo-
czynnego oz�ywienia gospodarki.

Ujemn �a cech �a polityki deflacyjnej by�o to, z�e pog�e�bi�a ona nierentowność
inwestycji (na skutek spadku cen), co spowodowa�o zmniejszenie inwestycji.
Polityka deflacyjna nie spowodowa�a wie�c wzrostu produkcji i zatrudnienia.
Przyje�ty sposób zwalczania kryzysu polega� na przeczekaniu, az� znikn �a na-
gromadzone zasoby towarów. Straty zwi �azane z kryzysem i tak �a polityk �a
(w istocie pog�e�biaj �ac �a kryzys) by�y ogromne, a polityke� deflacyjn �a zastoso-
wano w najbardziej nieodpowiednim momencie82.

Nalez�y podkreślić, z�e sanacja od pocz �atku przeciwstawia�a sie� skrajnemu
leseferyzmowi i g�osi�a konieczność wzmocnienia ingerencji państwa w pro-
ces gospodarczy. Jednakz�e g�ównym narze�dziem tej ingerencji w okresie
kryzysu gospodarczego by�a polityka finansowa. Inne narze�dzia poprawy
koniunktury, takie jak roboty publiczne i inwestycje państwowe, nie by�y
przez rz �ad w pe�ni wykorzystane. Narze�dzia te zwie�kszaj �ace popyt, podobnie
jak deflacja prowadzi�y do równowagi ekonomicznej, ale do równowagi na
wyz�szym poziomie produkcji i zatrudnienia.

Moz�na w ogólnym zarysie przedstawić inne sposoby zwalczania kryzysu
gospodarczego reprezentowane w Polsce przez tzw. szko�e� krakowsk �a, socja-
listów i zwolenników nakre�cania koniunktury83.

81 J. Z d z i e c h o w s k i, Mit z�otej waluty, Warszawa 1937, s. 61-140.
82 Tamz�e, s. 140-151.
83 Tamz�e, s. 194-177.
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1. POGL �ADY SZKO�Y KRAKOWSKIEJ

Deflacyjna polityka wyjścia z kryzysu by�a coraz bardziej krytykowana,
w miare� jak ujemne jej skutki stawa�y sie� coraz bardziej widoczne w porów-
naniu z innymi krajami, które stosowa�y inne metody zwalczania kryzysu.
Szczególne nasilenie tej krytyki rozpocze��o sie� w 1932 r., kiedy nast �api�o dno
kryzysu gospodarczego. Przedstawicielom szko�y krakowskiej chodzi�o
o zmiane� kierunku polityki gospodarczej w ramach istniej �acej gospodarki
kapitalistycznej. Przeciwstawiali sie� oni interwencji zarówno typu inflacyjne-
go, jak i deflacyjnego. G�oszony przez te� szko�e� projekt naprawy finansowej
i gospodarczej postulowa� likwidacje� polityki deflacyjnej, ale nie w formie
inflacji lecz dewaluacji bez inflacji.

Szko�a krakowska proponowa�a porzucenie waluty z�otej i dostosowanie
sie� do nowego uk�adu stosunków panuj �acych na świecie. Uwaz�ano, z�e po-
przez uelastycznienie kursu dewiz i podniesienie ich ceny moz�na osi �agn �ać
zwie�kszenie rezerw Banku Polskiego S.A., zatrzymanie dalszego odp�ywu
z�ota, generalne odd�uz�enie oraz aktywizacje� bilansu handlowego. Dewaluacja
bez inflacji mia�a być wystarczaj �acym instrumentem zwalczania kryzysu
i jego skutków. Dlatego tez� postulowano zredukowanie do minimum inwesty-
cji, które mia�y na celu walke� z bezrobociem. Uwaz�ano bowiem, z�e bezrobo-
cie zmniejszy sie� na skutek oz�ywienia rynku towarowego i produkcji spowo-
dowanej dewaluacj �a. Argument ten wydawa� sie� ma�o przekonywaj �acy ze
wzgle�du na to, z�e bezrobocie w Polsce mia�o w ogromnym stopniu charakter
strukturalny. By�o w �atpliwe, aby moz�na by�o je przezwycie�z�yć poprzez poli-
tyke� kursow �a.

2. POGL �ADY SOCJALISTÓW POLSKICH

Uchwa�a PPS z 1932 r. domaga�a sie� zmiany systemu gospodarczego
i wprowadzenia socjalistycznej gospodarki planowej celem walki ze skutkami
kryzysu gospodarczego84. Uchwa�a PPS podkreśla�a, z�e tylko tego rodzaju
posunie�cie moz�e po�oz�yć kres kryzysowi i dać podstawe� powszechnego
dobrobytu ludności. Aby to osi �agn �ać, wysuwano wiele postulatów dotycz �a-
cych ca�okszta�tu z�ycia gospodarczego. W dziedzinie polityki walutowej pro-
ponowano kontrole� mie�dzynarodowego obrotu pienie�z�no- kredytowego przez
wprowadzenie restrykcyjnych ustaw dewizowych. Wskazywano na potrzebe�

84 Pogl �ady te zawarte s �a w uchwa�ach Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
w sprawie planu walki ze skutkami kryzysu gospodarczego z dnia 6 III 1932 r., „Robotnik”
1932, nr 81.
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wprowadzenia scentralizowanych oszcze�dności w Banku Polskim S.A. i pla-
nowej gospodarki środkami p�atniczymi. Domagano sie� podje�cia wielkich
robót inwestycyjnych, podwyz�ki p�ac, rozszerzenia ubezpieczeń spo�ecznych,
ulg w sp�acie zaleg�ych podatków i procentów od d�ugu dla robotników
i rzemieślników. Uwaz�ano, z�e równowage� gospodarcz �a moz�na przywrócić nie
poprzez ograniczenie zdolności produkcyjnych, nie przez dostosowanie roz-
miarów produkcji do zmniejszaj �acej sie� konsumpcji, lecz przez zwie�kszenie
moz�liwości spoz�ycia85.

3. ZWOLENNICY NAKRE�CANIA KONIUNKTURY

Najbardziej pe�na i uzasadniona by�a w tej grupie teoria M. Kaleckiego.
Zgodnie z t �a koncepcj �a państwo moz�e wp�yn �ać na poprawe� koniunktury.

Przypuśćmy, z�e państwo emituje bony skarbowe i dyskontuje je w bankach, które
w pierwszej ich transzy lokuje cze�ść swoich rezerw pienie�z�nych. Otrzymane środki
zuz�ywa państwo np. na budowe� kolei, co powoduje zwie�kszone zatrudnienie
w przemys�ach dóbr inwestycyjnych, a w ślad za tym � na skutek zwie�kszonej si�y
nabywczej robotników � takz�e w przemys�ach konsumpcyjnych. Wydane przez
państwo sumy bezpośrednio lub tez� przez re�ce robotników dop�ywaj �a juz� jako zyski
do r �ak kapitalistów, a od nich wracaj �a znów do banków jako wk�ady. W ten sposób
banki odzyskuj �a poz�yczone państwu pieni �adze i to umoz�liwia dyskontowanie dalszej
transzy bonów skarbowych, a wie�c dalsze finansowanie kolei86.

M. Kalecki wskazywa�, z�e podobny efekt państwo uzyska, jeśli sumy uzys-
kane z dyskonta bonów skarbowych zostan �a zuz�yte na zasi�ki dla bezrobot-
nych. Wówczas sumy te be�d �a kr �az�yć jedynie w sferze dóbr konsumpcyjnych
i dopiero po pewnym czasie wzmoz�ona rentowność przemys�u środków kon-
sumpcji sk�oni do inwestycji, a oz�ywienie przeniesie sie� wówczas równiez� na
wytwórczość środków produkcji87.

M. Kalecki wielokrotnie podkreśla� w swoich artyku�ach, z�e istotn �a role�
w nakre�caniu koniunktury odgrywaj �a źród�a finansowania, a nie rodzaj wyko-
nywanych inwestycji. Wskazywa� on, z�e roboty publiczne maj �a znaczenie

85 K n a k i e w i c z, Deflacja polska, s. 102-104.
86 M. K a l e c k i, Prace z teorii koniunktury 1933-1939, Warszawa 1962, s. 50; t e n-

z� e, Nakre�canie koniunktury światowej, „Polska Gospodarcza” 1933, z. 45, s. 1113; t e n z� e,
Koniunktura a dobrobyt, „Polska Gospodarcza” 1934, z. 5, s. 1531; t e n z� e, Losy ekspery-
mentów, „Polska Gospodarcza” 1934, z. 21; t e n z� e, Koniunktura a zbrojenia, „Polska Gospo-
darcza” 1935, z. 22, s. 701; t e n z� e, Mechanizm poprawy koniunktury, Warszawa 1936, s. 14.

87 K a l e c k i, Mechanizm poprawy koniunktury, s. 14.
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bodźca tylko wówczas, gdy s �a finansowane za pomoc �a tworzenia dodatkowej
si�y nabywczej. Przy finansowaniu robót publicznych z podatków redukuje
sie� zyski o tyle, o ile je zwie�ksza sie�88.

Do zwolenników nakre�cania koniunktury nalez�a� równiez� E. Lipiński.
Uwaz�a� on, z�e polityka deflacyjna ca�kowicie uzasadniona z punktu widzenia
teorii, w z�adnym wypadku nie moz�e dać pozytywnych efektów w dziedzinie
oz�ywienia koniunktury. Polityka deflacyjna stanowi�a równanie w dó�; mia�a
ona na celu przyspieszenie spadku „opornych” cen i kosztów. D �az�y�a w ten
sposób do przyspieszenia osi �agnie�cia równowagi ekonomicznej � równowagi
na niskim poziomie89. Deflacja dzia�a�a hamuj �aco na inwestycje, poniewaz�
oznacza�a ona spadek cen, a wie�c premii za ryzyko. W konsekwencji przy
wysokiej premii za ryzyko rentowność inwestycji musia�a być bardzo wysoka,
a stopa procentowa bardzo niska, aby sk�onić przedsie�biorstwa do podejmo-
wania decyzji inwestycyjnych. Ostatecznie E. Lipiński doszed� do wniosku,
z�e deflacja nie prowadzi do poprawy koniunktury, poniewaz� nie stwarza
warunków do podejmowania inwestycji90.

E. Lipiński odrzuci� koncepcje� „konsumpcyjnego” nakre�cania koniunktury,
polegaj �acej na d �az�eniu do oz�ywienia gospodarczego w drodze zwie�kszenia
popytu konsumpcyjnego szerokich mas ludności91. Teoria ta zdaniem Li-
pińskiego nie uwzgle�dnia�a faktu, z�e kryzys polega przede wszystkim na
spadku rentowności, który wynika z niemoz�liwości dostosowania kosztów do
obniz�onych cen i niemoz�liwości dostatecznie wielkiego obniz�enia cen
w zwi �azku z tym, z�e nie istnieje moz�liwość odpowiedniego obniz�enia kosz-
tów. Podstawe� oz�ywienia koniunktury stanowi�y wie�c inwestycje. Wskazywa�
ponadto na dwa zasadnicze problemy ekonomiczne: w�aściwe źród�o finanso-
wania inwestycji i taki wybór kierunków inwestowania, które stanowi�yby
podstawe� trwa�ego wzrostu gospodarczego w d�ugim okresie92. Zwraca�
uwage�, z�e źród�em finansowania wydatków publicznych przeznaczonych na
nakre�canie koniunktury nie mog �a być środki uzyskane z podatków ani tez�
z poz�yczek wewne�trznych. Oznacza�oby to nie kreowanie nowej si�y nabyw-
czej, lecz jej przesunie�cie, co nie mog�oby przynieść poz� �adanego efektu.
Pozosta�o wie�c inflacyjne nakre�canie koniunktury, lecz droga ta by�a niebez-

88 Tamz�e, s. 15.
89 L i p i ń s k i, Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury, s. 49-50; W. S i e r-

p i ń s k i, Teoria koniunktury E. Lipińskiego, „Ekonomista” 1969, nr 2, s. 383-407.
90 S i e r p i ń s k i, Teoria koniunktury, s. 403.
91 Tamz�e, s. 403-404.
92 Tamz�e, s. 404.
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pieczna. Prowadzi�a ona do niew�aściwych proporcji prywatnych inwestycji,
które z punktu widzenia d�ugiego okresu nie by�y racjonalne.

E. Lipiński uwaz�a�, z�e inflacja o tyle tylko przyczynia sie� do d�ugookreso-
wego wzrostu gospodarczego, o ile powoduje powstanie inwestycji zdolnych
do funkcjonowania równiez� w naste�pnych cyklach koniunkturalnych, a wie�c
inwestycji w�aściwie ulokowanych93.

Powyz�sze stanowiska prezentuj �ace róz�ne metody przezwycie�z�enia kryzysu
by�y niew �atpliwie znane E. Kwiatkowskiemu. Stosowana przez rz �ad w latach
1930-1935 polityka deflacyjna nie zda�a egzaminu, zaś wprowadzenie socja-
listycznej gospodarki planowej by�o dla sanacji nie do przyje�cia. Jedynym
wyjściem z impasu by�a polityka nakre�cania koniunktury. Jest niezaprzeczal-
nym faktem, z�e jednym z czynników powodzenia tej polityki, któr �a prowadzi�
Kwiatkowski, by� fakt, iz� by�a ona realizowana w okresie po kryzysie, a nie
w czasie kryzysu, na wznosz �acej sie� fali koniunkturalnej, a nie na opadaj �acej.

V. INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY W POLSCE

W LATACH 1936-1939

Po śmierci J. Pi�sudskiego w maju 1935 r. w szeregach sanacji nast �api�o
wewne�trzne rozbicie, rozpoczynaj �ac tym samym walke� o sukcesje�. I. Moś-
cicki, czuj �ac sie� zagroz�ony przez W. S�awka i E. Rydza-Śmig�ego oraz stoj �a-
c �a za nimi grupe� wojskowych, licz �ac sie� z aktywizacj �a lewicuj �acych grup
sanacyjnych w kampanii poprzedzaj �acej wybory w dniu 8 września 1935 r.,
podj �a� decyzje� o oparciu sie� na nich. Prezydent � po kompromisie z Rydzem-
Śmig�ym � powo�a� 13 października 1935 r. „lewicuj �acy” gabinet W. Zyndra-
ma-Kościa�kowskiego z E. Kwiatkowskim jako wicepremierem odpowiedzial-
nym za sprawy gospodarcze.

G�ówne za�oz�enia programu nowego rz �adu polega�y pocz �atkowo w zasa-
dzie na kontynuowaniu polityki deflacyjnej. Deflacje� zapowiada�o radykalne
obcie�cie budz�etu oraz wzmocnienie si�y nabywczej ludności wiejskiej, co
zamierzano osi �agn �ać przez z�agodzenie noz�yc cen artyku�ów przemys�owych
i rolniczych. Ponadto, jak stwierdzi� E. Kwiatkowski, „rz �ad sta� na stano-
wisku, z�e ustrój gospodarczy Polski opiera sie� na podstawach kapitalistycznej

93 Tamz�e, s. 404-405.
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i prywatnej gospodarki. Celem tej gospodarki jest osi �agnie�cie rentow-
ności”94.

W dziedzinie finansowej i walutowej E. Kwiatkowski by� konserwatyst �a.
Boj �ac sie� inflacji, ze wzgle�du na doświadczenia lat dwudziestych, by� sk�onny
kontynuować w zasadzie polityke� deflacyjn �a. Obiektywna sytuacja ekono-
miczna, jak i presja elity rz �adz �acej, zmusi�y go do licznych kompromisów
i elastyczności w sferze programu gospodarczego.

Rz �ad nasz, podobnie jak wszystkie rz �ady od 1926 r., uwaz�a druk banknotów na
potrzeby deficytu budz�etowego, a wie�c w konsekwencji inflacje�, za najgorszy
system bezprogramowego wyw�aszczenia ludzi najbiedniejszych i najbardziej
gospodarczo bezbronnych95.

Jak juz� poprzednio stwierdzi�em, rz �ad stoi na stanowisku przeciwnym wszelkim
projektom inflacyjnym jako szkodliwym dla gospodarstwa polskiego. Natomiast
pragniemy uporz �adkowania rynku finansowego, odbudowania zdolności kredyto-
wej, wzmoz�enia rygorów przy wywi �azywaniu sie� z zobowi �azań d�uz�niczych,
a wyraz temu da rz �ad w projektach odpowiednich ustaw96.

E. Kwiatkowski manifestowa� zastrzez�enia wobec metod walki z opozycj �a.
W swoim studium polityczno-ekonomicznym Dysproporcje, postulowa� pro-
gram reform ekonomiczno-politycznych, sugeruj �ac zmiane� polityki wobec
opozycji i zachowanie zasad ustroju demokratycznego. Kwiatkowski zyska�
w ten sposób miano „sanacyjnego libera�a”97. Dla postawy politycznej
E. Kwiatkowskiego charakterystyczne jest jego sformu�owanie.

Zarówno skrajny radykalizm spo�eczny, jak i skrajny konserwatyzm s �a w warun-
kach polskich fa�szywe i zgubne; pierwszy nie jest w stanie stworzyć nowych i
wydajnych postaw dla pozytywnych wartości spo�ecznych i gospodarczych, drugi
nie moz�e sie� ostać wobec nacisku z�ycia, domagaj �acego sie� na kaz�dym kroku
reformy, ewolucyjnego poste�powania i przebudowy98.

94 E. K w i a t k o w s k i, Przemówienie na czwartym posiedzeniu Sejmu RP dnia 5,6
grudnia 1935 r., Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Warszawa 1928-1939, s. 4.

95 Tamz�e, s. 4.
96 Tamz�e, s. 30.
97 M. D r o z d o w s k i, Spo�eczeństwo, państwo, politycy II Rzeczpospolitej, Kraków

1972, s. 216.
98 E. K w i a t k o w s k i, Dysproporcje, rzecz o Polsce przesz�ej i obecnej, Kraków

1932, s. 258.
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Program gospodarczy rz �adu F. S�awoja-Sk�adkowskiego rozwin �a� E. Kwiat-
kowski w swoim przemówieniu w dniu 10 VI 1936 r. na posiedzeniu Sejmo-
wej Komisji Specjalnej do rozwaz�enia spraw pe�nomocnictw dla rz �adu. Wska-
zywa� na potrzebe� zdecydowanej walki z kle�sk �a spo�eczn �a bezrobocia w róz�-
nych jego przejawach, w mieście i na wsi, dodaj �ac: „Istnieje g�e�boko odczu-
wana potrzeba uzupe�nienia naszego ekwipunku gospodarczego, tj. wzmocnie-
nia si� produkcyjnych, przede wszystkim w oparciu o krajowe surowce
i wewne�trzn �a konsumpcje�”99.

Zadośćuczynieniem tym potrzebom by� w rozumieniu rz �adu pierwszy wariant
czteroletniego planu inwestycyjnego, którego realizacje� rozpocze�to w lipcu
1936 r. Moz�liwość sformu�owania tego planu i jego realizacji wynika�a z zaha-
mowania deficytu budz�etowego, skutecznej obrony rezerw walutowo-dewizo-
wych za pośrednictwem państwowej reglamentacji i zahamowania procesów
ograniczania konsumpcji na rynku wewne�trznym w zwi �azku z korzystnym roz-
wojem cyklu koniunkturalnego100. Ogóln �a sume� wydatków inwestycyjnych
w planie 4-letnim ustalono w pocz �atkowej wersji na 1.650-1.800 mln z�, z cze-
go w pierwszym roku projektowano wydać 340 mln z�101. Zapowiedź pań-
stwowego planu inwestycyjnego jako zupe�nie nowego zjawiska w polityce gos-
podarczej rz �adu zosta�a przyje�ta z zastrzez�eniami przez poszczególne grupy spo-
�eczne. Lewica polityczna program rz �adowy przyje��a ze sceptycyzmem, nie
maj �ac zaufania do jego skuteczności i realności. PPS podkreśla�a nowe niebez-
pieczeństwo groz� �ace polskiej demokracji w zwi �azku z obje�ciem funkcji premiera
przez S�awoja-Sk�adkowskiego, KPP natomiast akcentowa�a niebezpieczeństwo
militaryzmu pchaj �acego kraj do inflacji102.

W okresie od maja 1936 r. do 5 lutego 1937 r., tj. do dnia oficjalnego
og�oszenia planu budowy Centralnego Okre�gu Przemys�owego be�d �acego kon-
kretyzacj �a i rewizj �a pierwszego wariantu 4-letniego planu inwestycyjnego,
w Ministerstwie Spraw Wojskowych i Sztabie Generalnym trwa�y prace nad
6-letnim planem rozbudowy Polskich Si� Zbrojnych w latach 1936-1942 oraz
nieskoordynowane z nimi, kierowane przez E. Kwiatkowskiego, prace nad
cywilnym planem inwestycyjnym. Brak tej koordynacji doprowadzi� do szere-
gu trudności przy budowie COP. Ko�a wojskowe maj �ac krytyczny stosunek

99 E. K w i a t k o w s k i, Przemówienie z dn. 10 VI 1936 r. na Komisji Specjalnej
Sejmu, „Polska Gospodarcza” 13 VI 1936, s. 661.

100 D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza rz �adu polskiego w latach 1936-1939, s. 68.
101 Tamz�e.
102 Tamz�e.
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do polityki inwestycyjnej Kwiatkowskiego za jej ostroz�ność, chcia�y sie� unie-
zalez�nić od jego gestii finansowo-inwestycyjnej103.

Program gabinetu S�awoja-Sk�adkowskiego preferowa� przede wszystkim
zbrojenia; absorbowa�y one oko�o 40% ogólnych wydatków. Priorytet zbrojeń
zak�ada� z programie gospodarczym nowe uje�cie problemów finansowych,
surowcowych i organizacji gospodarczej. Wymaga� on wzmoz�enia interwencji
państwa we wszystkich dzia�ach gospodarki narodowej. Poza tym istotn �a
cech �a programu gospodarczego rz �adu by�a jego tendencja do roz�adowania
rewolucyjnych nastrojów spo�ecznych, szczególnie silnych w latach 1935-
1937, poprzez zwie�kszon �a aktywność inwestycyjn �a zmierzaj �ac �a do poprawy
bardzo cie�z�kiej sytuacji na rynku pracy. Zrealizowanie planów inwestycji
publicznych wymaga�o od rz �adu zabezpieczenia środków ich finansowego
pokrycia, st �ad w ca�okszta�cie polityki gospodarczej w ówczesnym okresie
szczególn �a role� odgrywa�a polityka finansowa. Opiera�a sie� ona na naste�puj �a-
cych zasadach104:

a) utrzymanie równowagi budz�etowej drog �a dalszego ści �agania podatku
specjalnego oraz drenaz�u wewne�trznego poprzez poz�yczki wewne�trzne;

b) przeprowadzenie tzw. ma�ej reformy podatkowej, uwzgle�dniaj �acej inte-
resy klas wyz�szych;

c) kontynuowanie polityki reglamentacji dewizowo-walutowej celem ochro-
ny bilansu handlowego i p�atniczego, które w zwi �azku ze wzrostem importu
inwestycyjnego stawa�y sie� coraz bardziej deficytowe;

d) rozbudowa interwencjonizmu państwowego na rynku kredytowo-lokacyj-
nym poprzez:

� konwersje poz�yczek wewne�trznych i zagranicznych,
� państwowe regulowanie stopy dyskontowej dla zapobiegania procesom

tezauracyjnym i rozwijania sk�onności do inwestycji,
� akcje� podniesienia kursów papierów wartościowych oraz zezwolenia na

emisje� listów zastawnych w szeregu instytucjach kredytu d�ugoterminowego,
� akcje� odd�uz�eniow �a gospodarstw wiejskich, konwersje� d�ugów rolniczych

dla oz�ywienia procesów kapitalizacyjnych,
� akcje� odd�uz�enia zwi �azków samorz �adowych.

Warto zaznaczyć, z�e w tym czasie wiele autorytetów finansowych Ligi Naro-
dów doradza�o Polsce dewaluacje� z�otego. O tych propozycjach by� poinfor-

103 Tamz�e, s. 69 i 70. Uwage� te� M. Drozdowski zaczerpn �a� z nieautoryzowanej relacji
Kwiatkowskiego z 16 października 1958 r.

104 Tamz�e, s. 93.
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mowany E. Kwiatkowski105. Sta� on jednak zdecydowanie na stanowisku
antydewaulacyjnym, uwaz�aj �ac, z�e w warunkach podwyz�ki cen, przede wszyst-
kim surowców, skok cen móg�by przekroczyć ca� �a marz�e� dewaluacyjn �a
i dosz�oby w ten sposób do wzrostu budz�etu brutto. E. Kwiatkowski w swoim
przemówieniu w grudniu 1936 r. wskazywa� na trzy aspekty dewaluacji106:

czas, w którym ten zabieg zosta� dokonany. Naste�pnie szukanie gospodarczego
usprawiedliwienia poziomu dla waluty jest obracaniem sie� w świecie iluzji. Ruszaj �ac
poziom waluty, ruszamy wszystkie elementy sk�adowe równowagi. Trzecim waz�nym
momentem jest to, z�e w Polsce mamy warunki psychiczne i materialne zupe�nie
szczególne. Nie trzeba sie� powo�ywać na to, z�e Polska w 1925 r. przesz�a drug �a faze�
dewaluacji i obecnie inne waluty zbliz�y�y sie� do jej dawnego poziomu. Waz�niejszym
jest to, z�e w Anglii czy w Szwecji np. od roku 1932 ceny po dewaluacji za granic �a
bez z�adnego uzasadnienia pocze��y wykonywać szaleńcze ruchy. Bardzo szczegó�owe
przeliczenia wskaza�y, iz� przy za�oz�eniu wycofania sie� skarbu z akcji popierania
eksportu, po dewaluacji rozpie�tość mie�dzy cenami towarów sprzedawanych i naby-
wanych przez rolnika powie�kszy�aby sie� na niekorzyść rolnictwa, budz�et sta�by sie�
co najmniej przejściowo ponownie deficytowy, papiery państwowe i oszcze�dnościowe
milionów obywateli uleg�yby deprecjacji, realna wartość zarobków, p�ac urze�dniczych
i emerytur zmala�aby powaz�nie […]107.

Bilans takiej operacji wypad� dla Polski negatywnie. Trzeba do tego dodać, z�e
w Polsce proces inflacji zosta� g�e�boko i szczególnie ostro zrealizowany108.

Import surowców zagranicznych nie rozk�ada sie� w Polsce równomiernie. Te zaś
podstawowe przemys�y, jak w�ókienniczy, wyzyska�by fakt podroz�enia surowca
w sposób dotkliwy dla ludności. I dlatego rz �ad, który w imie� równowagi budz�etu
obci �az�y� podatkami świat pracy i przemys�, który skoncentrowa� swój wysi�ek na
zapewnieniu ludności wiejskiej tanich produktów, który czyni wysi�ki, by produk-
cji i gospodarstwu polskiemu zapewnić jak najwie�kszy spokój i pewność kalku-
lacji, który pragnie przywrócenia rentowności opartej na solidnym wysi�ku w
procesach produkcyjnych, a ukrócenia zyskowności w procesach spekulacyjnych,
który wspó�dzia�a z instytucjami kredytowymi i finansowymi, prywatnymi i pań-
stwowymi, by do nich skierować now �a fale� oszcze�dności, nie chcia� bez potrzeby

105 Archiwum MSZ (AMSZ), Departament Polityczny, Rada Ekonomiczna, t. 2147. Pismo
konsulatu w Amsterdamie z 17 października 1936 r. oraz: M. D r o z d o w s k i, Uwagi o
polityce walutowo-pienie�z�nej rz �adu polskiego w l. 1936-1939, „Roczniki Dziejów Spo�ecznych
i Gospodarczych” 23(1966), s. 163.

106 E. K w i a t k o w s k i, 29 posiedzenie Sejmu RP dn. 1 XII 1936, Sprawozdania
stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Warszawa 1928-1939, s. 22.

107 Tamz�e.
108 Tamz�e, s. 38.
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i konieczności państwowej obalać swych w�asnych wysi�ków, w�asnych za�oz�eń
i w�asnych zobowi �azań wobec obywateli. Dlatego z�oty polski pozostanie i nadal
na swym parytecie109.

Zdaniem M. Drozdowskiego E. Kwiatkowski uleg� mitowi z�otej waluty,
trac �ac z pola widzenia moz�liwości zwie�kszenia oszcze�dności przeznaczonych
na inwestycje poprzez bardziej śmia� �a i konsekwentn �a polityke� pienie�z�n �a. Na
tym tle M. Drozdowski zauwaz�a dwoistość postawy E. Kwiatkowskiego jako
kierownika polityki gospodarczej rz �adu. Z jednej strony jego zdolności orga-
nizacyjne i nastawienie technokratyczne sprzyja�y podje�ciu przez rz �ad progra-
mu inwestycyjnego korzystnego dla rozwoju kraju, z drugiej zaś � konserwa-
tyzm ekonomiczny, trwanie w przez�ytych kategoriach szkó� liberalnych hamo-
wa�o rozmach nakre�cania koniunktury110.

Program agrarny rz �adu sta� na gruncie kompromisu przyje�tego w ustawie
z 1925 r., przewidywa� oz�ywienie parcelacji i komasacji wbrew stanowisku
konserwatystów ziemiańskich. Program ten zak�ada� rozwój interwencjonizmu
państwowego w rolnictwie przez111:

a) przymusow �a parcelacje� na podstawie og�oszonych list imiennych zgod-
nie z wymogami ustawy o reformie rolnej;

b) państwow �a regulacje� cen p�odów rolnych;
c) kontynuowanie akcji odd�uz�eniowej i karencji d�ugów rolnych;
d) aktywn �a polityke� aprowizacyjn �a;
e) aktywn �a polityke� zboz�ow �a;
f) rozwój dzia�alności etatystycznej w przemyśle i w handlu drzewem.

Program polityki socjalnej by� obron �a dotychczasowych zasad tej polityki
przy tendencjach do nieznacznych kompromisów dla opanowania akcji straj-
kowo-demonstracyjnej, t�umionych cze�sto bezwzgle�dnymi metodami adminis-
tracyjno-policyjnymi. W myśl za�oz�eń programowych państwo mia�o umocnić
swoj �a interwencje� na rynku pracy przez:

a) Fundusz Pracy, koordynuj �ac zatrudnienie bezrobotnych na robotach
publicznych z potrzebami planu inwestycyjnego;

b) dalszy rozwój państwowej inspekcji pracy;
c) rozbudowe� komisji rozjemczo-arbitraz�owej i system umów zbiorowych;
d) państwow �a regulacje� sk�adek ubezpieczeniowych i utrzymanie komisa-

rycznego systemu w ubezpieczeniach.

109 Tamz�e, s. 38-39.
110 D r o z d o w s k i, Spo�eczeństwo, państwo, politycy II Rzeczpospolitej, s. 105-106.
111 D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza rz �adu polskiego w latach 1936-1939, s. 94.
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Niekonsekwencje programowe odzwierciedla�y wp�yw na polityke� gospodar-
cz �a rz �adu róz�nych, cze�sto sprzecznych ze sob �a interesów poszczególnych grup
i nieuchronność kompromisów na rzecz walcz �acych o swoje interesy klas
spo�ecznych. Rz �ad stara� sie� uzyskać równowage� ekonomiczn �a zrujnowan �a
przez kryzys za pomoc �a aktywnej interwencji państwa112.

Polityka gospodarcza rz �adu w latach 1936-1939 by�a polityk �a państwowe-
go nakre�cania koniunktury. By�o to nakre�canie bardzo ostroz�ne ze wzgle�du
na trudności finansowe i wewne�trznopolityczne. Wp�ywowe ko�a wielkiego
kapita�u, jak tez� powaz�na cze�ść zorganizowanych w samorz �adzie gospodar-
czym warstw średnich, domaga�y sie� od rz �adu ograniczenia interwencjonizmu
państwowego, a tym samym zaniechania aktywniejszego nakre�cania koniunk-
tury za pośrednictwem państwa. Poza tym ostroz�ność ta, któr �a przede wszyst-
kim reprezentowa� E. Kwiatkowski, by�a wynikiem s�abej integracji gospodar-
czej II Rzeczpospolitej. Ówczesna Polska by�a m�odym państwem kapita-
listycznym, z ludności �a niewdroz�on �a do gospodarowania w ramach systemu
pienie�z�nego i kapitalistycznego. Wobec s�abości kapita�u narodowego i ogól-
nego zacofania, podstaw �a państwowej gospodarki finansowej by�y sumy sku-
mulowane przez warstwy średnie. Za�amanie sie� kursu z�otego lub dewaluacja
grozi�y w takich warunkach powaz�nymi naste�pstwami ekonomicznymi i poli-
tycznymi, st �ad tez� ewolucja polityki gospodarczej rz �adu nie posz�a w kierun-
ku otwartej inflacji jako środka nakre�cania koniunktury.

Polityka ostroz�nego nakre�cania koniunktury prowadzona przez E. Kwiat-
kowskiego sprzyja�a rozwojowi kapitalistycznej koniunktury. W czerwcu
1939 r. ogólny poziom produkcji przemys�owej przekroczy� poziom z 1928 r.
o 29,8%, w tym w dobrach produkcyjnych � o 56,8%, a w dobrach konsump-
cyjnych � o 11,1%113. Przyrost produkcji przemys�owej w przeliczeniu na
g�owe� ludności by� znacznie mniejszy. W 1938 r. ogólny wskaźnik produkcji
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita) przekroczy� zaledwie
o 5,6% poziom z 1928 r., w tym w dziele dóbr wytwórczych o 23,7%, nato-
miast w dziale dóbr energetyczno-eksportowych i dóbr spoz�ycia nie osi �agnie�-
to poziomu z 1928 r. Nie osi �agnie�to równiez� poziomu w inwestycjach maszy-
nowych, w przemyśle, komunikacji (95,8%)114. Osi �agnie�cia polityki gospo-
darczej rz �adu w latach 1936-1939 by�y wie�c bardzo skromne i pod wzgle�dem
tempa rozwoju gospodarczego prześcigne��y Polske� takie kraje, jak Japonia,

112 Tamz�e, s. 95.
113 Tamz�e, s. 289 i 290.
114 Tamz�e, s. 290.
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Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, �otwa, Rumunia, We�gry. Dystans dziel �a-
cy Polske� od rozwinie�tych krajów zachodnioeuropejskich nie zmala�, lecz
jeszcze pog�e�bi� sie�.

W rolnictwie sytuacja przedstawia�a sie� jeszcze gorzej. Wartość nominalna
produkcji polowej i � �akowej (w mln z�) w 1938 r. wynosi�a 46,8% poziomu
z 1928 r., natomiast wartość ta przeliczona wed�ug wskaźnika cen artyku�ów
nabywanych przez rolników wynosi�a 63,4% poziomu z 1928 r. Polityka
rz �adu by�a bezsilna wobec strukturalnego kryzysu, trwaj �acego (mimo pewnych
wahań) do września 1939 r.115

Lata 1935-1936 przynios�y powaz�ne zaostrzenie sytuacji mie�dzynarodowej.
2 października 1935 r. faszystowskie W�ochy napad�y na Etiopie�. W lipcu
1936 r. wybuch�a wojna domowa w Hiszpanii mie�dzy rz �adem frontu ludowe-
go a faszystowskimi rebeliantami i interweniuj �acymi zbrojnie Niemcami oraz
W�ochami. W marcu 1936 r. wprowadzono powszechn �a s�uz�be� wojskow �a
w Niemczech oraz nast �api�a remilitaryzacja Nadrenii. W 1936 r. Japonia
zawar�a pakt antykomuniternowski z Niemcami, a w 1937 r. rozpocze��a wojne�
z Chinami. Sytuacja ta by�a bodźcem dla wielu krajów do podje�cia na szero-
k �a skale� akcji zbrojeniowej. W tych warunkach E. Kwiatkowski powróci� do
koncepcji Centralnego Okre�gu Wojskowego, be�d �acej fundamentem polityki
interwencjonizmu państwowego w Polsce.

1. POLITYKA E. KWIATKOWSKIEGO

W POLITYCE INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W INNYCH KRAJACH

Rok 1933 uznaje sie� w literaturze historycznej za ostatni rok wielkiego
kryzysu gospodarczego w krajach uprzemys�owionych, a rok 1935 � w kra-
jach rolniczych i rolno-przemys�owych. Wszystkie państwa kapitalistyczne
boleśnie odczu�y ujemne skutki kryzysu gospodarczego. D�ugotrwa�ość,
ostrość, przeci �agaj �aca sie� depresja, a przede wszystkim le�k przed spo�ecznymi
konsekwencjami tak g�e�bokiego za�amania koniunktury, przemawia�y za ko-
nieczności �a oddzia�ywania państwa na procesy gospodarcze. Masowe bezrobo-
cie utrzymuj �ace sie� po zakończeniu kryzysu, a takz�e niewykorzystanie poten-
cja�u produkcyjnego świadczy�y o zak�óceniach w funkcjonowaniu systemu
gospodarki kapitalistycznej116.

115 Tamz�e, s. 290.
116 Zob. J. C i e p i e l o w s k i, I. O s t r o w i c k a, Z. L a n d a u, J. T o m a-

s z e w s k i, Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 1970, s. 425.
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Prowadzi�a ona do naruszenia równowagi globalnego popytu z globaln �a
podaz� �a. Kryzys gospodarczy przywraca� te� równowage�, ale by� lekarstwem
wyj �atkowo kosztownym. Dlatego kapitalizm szuka� tańszych i skuteczniej-
szych metod przezwycie�z�enia kryzysu; by�y to metody interwencjonizmu
państwowego.

Interwencjonizm państwowy w czasie wielkiego kryzysu nie by� zjawis-
kiem nowym. Wyste�powa� on na szerok �a skale� jeszcze w okresie pierwotnej
akumulacji kapita�u. Merkantylistyczna polityka państwa chroni�a gospodarke�
przed obc �a koniunktur �a za pomoc �a systemu zakazów i ce� protekcyjnych;
popiera�a eksport; państwo podejmowa�o takz�e bezpośredni �a dzia�alność gos-
podarcz �a. Równiez� w późniejszych fazach rozwoju kapitalizmu państwo
w mniejszym lub wie�kszym stopniu ingerowa�o w z�ycie gospodarcze, ilekroć
tylko zaistnia�a taka potrzeba (np. okres I wojny światowej). Jednak nadal,
az� do czasu wielkiego kryzysu gospodarczego uwaz�ano, z�e pozostawienie
swobody dzia�ania przedsie�biorstwom kapitalistycznym zapewnia najwie�ksz �a
efektywność gospodarcz �a i najszybszy rozwój ekonomiczny.

Istotny wp�yw na wprowadzenie interwencjonizmu państwowego jako
trwa�ego elementu gospodarki kapitalistycznej, mia�y sukcesy planowego
rozwoju gospodarki ZSRR. Teoretycznym uzasadnieniem interwencjonizmu
państwowego by�a teoria ekonomiczna J. M. Keynesa, a w Polsce M. Ka-
leckiego. Na podstawie swojej teorii Keynes doszed� do wniosku, z�e niezbe�d-
na jest interwencja państwa obejmuj �aca ca�okszta�t z�ycia gospodarczego.
Państwo mog�o nakre�cać koniunkture� przez kreowanie popytu zarówno na
dobra konsumpcyjne, jak i inwestycyjne. Powstawa� w ten sposób dodatkowy
popyt, który uruchamia� efekty mnoz�nikowe.

Aby os�abić za�amanie koniunktury, nalez�a�o zdaniem Keynesa zastosować
pośrednie i bezpośrednie środki oddzia�ywania państwa na procesy ekono-
miczne. Do środków pośrednich nalez�a�y: kontrolowane zwie�kszenie ilości
pieni �adza, obniz�enie poziomu stopy procentowej, progresywne opodatkowanie
wysokich dochodów przy jednoczesnym zwie�kszeniu świadczeń spo�ecznych
na rzecz grup najniz�ej uposaz�onych. Do środków bezpośrednich nalez�a�y
inwestycje publiczne, które zwie�kszaj �ac popyt na dobra inwestycyjne a takz�e
pośrednio na dobra konsumpcyjne, by�y w stanie zapocz �atkować kumulatywny
proces oz�ywienia117.

117 J. G ó r s k i, W. S i e r p i ń s k i, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-
1950, Warszawa 1972, s. 344-349.
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W Stanach Zjednoczonych za prezydentury F. D. Roosevelta prowadzona
by�a polityka „nowego �adu”, której celem by�o przezwycie�z�enie depresji,
przede wszystkim przez wzrost świadczeń spo�ecznych oraz szeroko zakrojone
roboty publiczne. Wzrost zasi�ków dla bezrobotnych mia� bezpośrednio oz�y-
wić popyt konsumpcyjny, roboty publiczne z kolei � popyt na dobra inwesty-
cyjne i pośrednio takz�e na dobra konsumpcyjne, przez zatrudnienie powaz�nej
liczby bezrobotnych. Tak wie�c poprzez wzrost popytu państwo stara�o sie�
zaktywizować czynniki uruchamiaj �ace kumulatywny proces oz�ywienia118.

O ile za�oz�eniem polityki „New Dealu” by�a poprawa po�oz�enia osób
pracuj �acych i pobudzenie aktywności przedsie�biorców, o tyle interwencjonizm
w państwach faszystowskich (Niemcy, W�ochy) polega� na oz�ywieniu ko-
niunktury przez zbrojenia. Polityke� Roosevelta cechowa�a wie�c tendencja do
nakre�cania koniunktury poprzez kreowanie dodatkowego popytu zarówno na
dobra inwestycyjne, jak i konsumpcyjne, przy czym szczególn �a wage� przy-
wi �azano do zwie�kszenia si�y nabywczej ludności, czego wyrazem by�a aktyw-
na polityka socjalna119. W obu przypadkach chodzi�o o wyprowadzenie
gospodarki ze stanu depresji poprzez kreowanie popytu, starano sie� jednak
osi �agn �ać to metodami o odmiennej treści spo�ecznej i politycznej. Inter-
wencjonizm państwowy w USA, Niemczech i w Polsce wyste�powa� w formie
inwestycji państwowych i robót publicznych, polityki przemys�owo-rolniczej
oraz w dziedzinie walutowo-finansowej.

Stany Zjednoczone ogromn �a cze�ść środków inwestycyjnych przeznaczy�y na
rozwój infrastruktury i budowe� dróg, mostów, lotnisk, tanich osiedli
mieszkaniowych, szkó�, szpitali, terenów sportowych, wa�ów przeciwpowodzio-
wych, regulacje� rzek, spie�trzanie wód, budowe� elektrowni, zalesienie itd. Robo-
ty publiczne pozwoli�y zatrudnić w USA 4 mln bezrobotnych120. Najwie�k-
szym przedsie�wzie�ciem w USA by�o w tym okresie kompleksowe zagospodaro-
wanie doliny rzeki Tennessee. Rzeke� i jej dop�ywy uregulowano, wybudowano
szereg zapór i elektrowni, przeprowadzono linie wysokiego napie�cia, zabezpie-
czono teren przed erozj �a dzie�ki zalesieniem i pracom regulacyjnym. By� to
pierwszy i jedyny w USA przyk�ad tak wielkiego przedsie�wzie�cia o charakterze
publicznym, maj �acy za zadanie zagospodarowanie ca�ego regionu. Podobnym
przyk�adem w Polsce by� COP. Mia� on jednakz�e wy� �acznie charakter przemys-
�owy. Brak skutecznej polityki w dziedzinie rolnictwa by� spowodowany nie-

118 C i e p i e l o w s k i, O s t r o w i c k a, L a n d a u, T o m a s z e w s k i,
Historia gospodarcza, s. 429.

119 Tamz�e, s. 429-439.
120 Tamz�e, s. 438.
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przeprowadzeniem radykalnej reformy rolnej. Inwestycje zbrojeniowe mia�y
w USA niewielkie znaczenie. Dopiero pod koniec 1938 r. na skutek zagroz�enia
militarnego państwo przeznaczy�o na zbrojenia 3 mld dol.

Zupe�nie inaczej sytuacja przedstawia�a sie� w Niemczech. Interwencjonizm
państwowy polega� tam na przygotowaniu gospodarki niemieckiej do przysz�ej
wojny w celu stworzenia nowego porz �adku światowego, w którym podstawo-
w �a role� odgrywa�aby „wyz�sza rasa panów”. Podstawow �a metod �a nakre�cania
koniunktury by�y wie�c inwestycje zbrojeniowe, a roboty publiczne by�y pro-
wadzone na szerok �a skale� w celu budowy i rozbudowy infrastruktury strate-
gicznej: autostrady, lotniska, kolejnictwo, poligony, obozy pracy przymuso-
wej. Inwestycje w pokojowych dzia�ach gospodarki nie odgrywa�y wie�kszego
znaczenia, a rozwój tych inwestycji by� wyraźnie hamowany. Juz� w pierw-
szym roku roboty publiczne umoz�liwi�y zatrudnienie 1.200 tys. bezrobotnych,
a dzie�ki polityce interwencyjnej na rynku pracy juz� od 1938 r. zacz �a� wyste�-
pować brak r �ak do pracy. Jednakz�e nie towarzyszy� temu wzrost p�ac. P�ace
w latach 1933-1938 utrzymywane by�y na niemal niezmienionym poziomie,
niz�szym o kilkanaście procent od p�ac z 1928 r. Wzrost p�ac móg� być bo-
wiem przeszkod �a w realizacji programu zbrojeń. Zwie�kszenie si�y nabywczej
spo�eczeństwa w warunkach hamowania wzrostu produkcji artyku�ów kon-
sumpcyjnych, grozi�o zachwianiem równowagi mie�dzy ilości �a środków p�atni-
czych a mas �a towarów121. Zamroz�enie p�ac godzi�o w stope� z�yciow �a pracu-
j �acych, zw�aszcza z�e koszty utrzymania wzros�y. Poza tym pracownicy byli
pozbawieni moz�liwości zorganizowanej obrony swoich praw. W maju 1933 r.
rez�ym hitlerowski odebra� robotnikom prawo do strajków i rozwi �aza� jedno-
cześnie zwi �azki zawodowe, powo�uj �ac na ich miejsce Front Pracy, organizacje�
zbudowan �a na zasadach korporacyjnych obejmuj �ac �a robotników i przedsie�-
biorców122.

W polityce E. Kwiatkowskiego moz�na doszukać sie� pewnych elementów
polityki zarówno Roosevelta, jak i Hitlera. Podobieństwo polityki Kwiatkow-
skiego i interwencjonizmu państwowego w Niemczech przejawia�o sie� w tym,
z�e znaczn �a cze�ść budz�etu państwa absorbowa�y zbrojenia. Zbrojenia te mia�y
jednakz�e wy� �acznie charakter obronny w przeciwieństwie do agresywnego
charakteru zbrojeń niemieckich. Pozosta�a cze�ść budz�etu netto by�a przezna-
czona na roboty publiczne oraz inwestycje o charakterze niemilitarnym
(w duz�ej mierze przeznaczona na rozwój infrastruktury gospodarczej � inwes-

121 Tamz�e, s. 444.
122 Tamz�e, s. 445.
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tycje komunikacyjne, cze�ściowa regulacja rzek, budowa dróg, linii energetycz-
nych i gazownictwa w COP). Jednakz�e ani w Polsce, ani w USA nie prowa-
dzono polityki ograniczania stopy z�yciowej szerokich mas ludności. Rz �ad
USA stara� sie� poprawić warunki pracy i p�acy robotników, przyznaj �ac im
prawo do zrzeszania sie� i walki o swoje interesy. Ponadto określono doln �a
i górn �a granice� wieku zatrudnionych, ustalono minimaln �a stawke� p�acy za
1 godzine� pracy i wprowadzono 35-godzinny tydzień pracy123.

W 1935 r. Kongres uchwali� system zasi�ków oraz federalny system zasi�-
ków dla starców oraz federalno-stanowy system pomocy dla bezrobotnych.
Stawki p�acone zainteresowanym by�y niewielkie, zasi�ki z tytu�u bezrobocia
ograniczone do krótkiego okresu, jednak nawet bardzo skromne ustawodaw-
stwo socjalne stanowi�o poste�p w porównaniu ze stanem poprzednim. Zasto-
sowane przez rz �ad środki, zmierzaj �ace do zwie�kszenia popytu i konsumpcji
da�y pozytywne rezultaty.

Rez�ym hitlerowski ingerowa� w sprawy przemys�u nie tylko drog �a pośred-
ni �a, przez rozbudowany system kierowania, kontroli i reglamentacji z�ycia
gospodarczego, ale i bezpośrednio, tworz �ac towarzystwa zalez�ne od państwa.
Zgodnie z za�oz�eniami, najsilniej rozwija�y sie� dzia�y produkcji zwi �azane
z potrzebami przysz�ej wojny, w wie�c przemys� zbrojeniowy, produkcja su-
rowców strategicznych oraz ga�e�zie obs�uguj �ace rosn �ac �a armie�124.

W dziedzinie rolnictwa USA, Niemcy i Polska prowadzi�y odmienn �a poli-
tyke�. W Niemczech państwo popiera�o rolnictwo w celu osi �agnie�cia samowystar-
czalności z�ywnościowej. Pomaga�o w zagospodarowaniu nieuz�ytków, w przepro-
wadzeniu melioracji, dostarcza�o na wieś nawozy po niskich cenach, zapewnia�o
korzystne warunki zbytu, zmniejsza�o opodatkowanie i rozwija�o niskoprocento-
wy kredyt rolny125. Celem polityki rolnej w USA by�a z kolei likwidacja nad-
produkcji i podniesienie cen artyku�ów rolnych przez zmniejszenie powierzchni
uprawy podstawowych roślin oraz ograniczenie niektórych dzia�ów hodowli, na
podstawie dobrowolnych kontraktów farmerów z Komisj �a do spraw rolnictwa.
Otrzymywali oni z tego tytu�u odszkodowanie; cie�z�ar tych odszkodowań ponosi-
li konsumenci. Poza tym państwo stosowa�o równiez� interwencyjne zakupy
nadwyz�ek rolnych. Wprowadzono tez� wyznaczanie farmerom kontyngentów
produkcji, które państwo zobowi �aza�o sie� zakupić po cenach sztywnych, p�ac �ac
premie w razie niewykorzystania wyznaczonego limitu. Interwencjonizm rolny

123 Tamz�e, s. 436.
124 Tamz�e, s. 448.
125 Tamz�e, s. 450.
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w Polsce w przeciwieństwie do innych dziedzin by� nieznaczny. Interwencjo-
nizm w dziedzinie cen, kredytów i zad�uz�enia wobec mobilizacji środków na
inwestycje państwowe by� ma�o skuteczny126.

Inn �a form �a nakre�cania koniunktury by�a polityka finansowa. Roosevelt by�
zwolennikiem zerwania z dogmatem stabilizacji waluty, równowagi budz�eto-
wej i zasad �a wolnej konkurencji, która � jego zdaniem � prowadzi�a nie-
uchronnie do anarchicznej walki mie�dzy holdingami127. Polityka E. Kwiat-
kowskiego opiera�a sie� na naczelnej zasadzie równowagi budz�etowej i stabili-
zacji waluty. Polityke� monetarn �a Roosevelta cechowa�y tendencje umiarkowa-
nie inflacyjne, wynikaj �ace z polityki kreowania dodatkowego popytu. Przez
zwie�kszenie obiegu pieni �adza przy równoczesnym wzroście wydatków pań-
stwa (g�ównie na roboty publiczne) zamierzano oz�ywić koniunkture�. Zamie-
rzona o 50% deprecjacja dolara pomyślana by�a nie jako rezultat z�ej sytuacji
monetarnej, lecz jako świadomie zastosowany środek uzdrowienia gospodar-
ki128. W Polsce ten środek oddzia�ywania na procesy gospodarcze nie by�
brany pod uwage� az� do 1938 r. E. Kwiatkowski nie chcia� nakre�cać koniunk-
tury drog �a zmniejszenia si�y nabywczej ludności. W warunkach powszechnej
deprecjacji walut krajów wysoko rozwinie�tych, wysoki kurs polskiej waluty
kosztowa� Polske� zbyt wiele. Doprowadzi� nie tylko do spadku rezerw, ale
do ograniczenia moz�liwości eksportowych i inwestycyjnych. Ewolucja polityki
gospodarczej kierowanej przez E. Kwiatkowskiego by�a zbyt powolna, by
wp�yn �ać zasadniczo na zmiane� sytuacji129.

Niemcy hitlerowskie prowadzi�y polityke� ścis�ej kontroli dewiz, cen i p�ac.
Polityka ta mia�a na celu zapobiez�enie procesom inflacyjnym i przeciwdzia�a-
niu nadmiernemu spadkowi kursu waluty. G�ównym źród�em finansowania
polityki interwencyjnej państwa by� d�ug publiczny. Wed�ug obliczeń niektó-
rych ekonomistów, co najmniej 55-60% kosztów militaryzacji pokryto przez
zwie�kszenie d�ugu publicznego. Warto podkreślić, z�e zapasy z�ota w Niem-
czech pomimo ogromnych wydatków zwie�kszano kosztem konfiskaty maj �atku
z�ydowskiego, rezerw austriackich i czeskich130. Droga ta by�a zamknie�ta
zarówno dla Roosevelta, jak i Kwiatkowskiego.

126 D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza rz �adu polskiego w latach 1936-1939, s. 230.
127 C i e p i e l o w s k i, O s t r o w i c k a, L a n d a u, T o m a s z e w s k i,

Historia gospodarcza, s. 431
128 Tamz�e, s. 431.
129 D r o z d o w s k i, Spo�eczeństwo, państwo, politycy II Rzeczpospolitej, s. 279.
130 C i e p i e l o w s k i, O s t r o w i c k a, L a n d a u, T o m a s z e w s k i,

Historia gospodarcza, s. 446-447.
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Inn �a metod �a nakre�cania koniunktury by�o forsowanie eksportu. Nadwyz�ka
eksportowa powodowa�a wzrost zatrudnienia, a tym samym popytu na rynku
wewne�trznym. Okres kryzysu gospodarczego spowodowa� gwa�towne zmniej-
szenie rozmiarów handlu zagranicznego. Ani Polska, ani USA czy Niemcy
nie przekroczy�y w 1938 r. 40% obrotów w handlu zagranicznym z 1928 r.
Na skutek tego ta metoda nakre�cania koniunktury nie odegra�a wie�kszej roli
w omawianym okresie.

Niemcy by�y jednym z nielicznych krajów utrzymuj �acych oz�ywione stosunki
handlowe z ZSRR. Kwiatkowski równiez� docenia� rynek sowiecki: „wywóz towa-
rów polskich na rosyjskie rynki zbytu dosie�ga� przed wojn �a sumy kilkuset milio-
nów dolarów. By�a to pote�z�na pozycja aktywna nie tylko w bilansie handlowym,
ale równiez� w bilansie samej produkcji polskiej i polskiej pracy”131. Szansa
rozwoju stosunków handlowych ze Zwi �azkiem Radzieckim zosta�a jednak odrzu-
cona przez sanacje�. Wzgle�dy polityczne wzie��y góre� nad ekonomicznymi.

Moz�na na tym zakończyć przedstawienie zasad interwencjonizmu państwo-
wego w USA i Niemczech, bowiem pozosta�e kraje stosowa�y bardziej lub
mniej zbliz�on �a polityke� nakre�cania koniunktury. Wydaje sie� niew �atpliwe, z�e
Kwiatkowski skorzysta� z pewnych elementów doświadczeń obcych, adoptuj �ac
je na grunt Polski. „W sposób iście amerykański, w najwyz�szym napie�ciu
gor �aczkowym rozbudowuje sie� nadal produkcja przemys�owa, a nawet pro-
dukcja agrarna w ca�ym szeregu państw, które do niedawna w okresach
wzgle�dnej pomyślności, by�y ca�kowicie bierne w zakresie inwestycji gospo-
darczych. Pytanie, kto be�dzie konsumowa� owoce tych nowych i kosztownych
nak�adów, zesz�o wspó�cześnie ca�kowicie na drugi plan”132.

2. OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ E. KWIATKOWSKIEGO

W LATACH 1936-1939

Ocena polityki gospodarczej E. Kwiatkowskiego w latach 1936-1939 nie
jest �atwa. Trudno bowiem dokonać pe�nego podsumowania wyników nakre�ce-
nia koniunktury w Polsce. Trudno dlatego, z�e nakre�canie to dokonywane by�o
nie w warunkach wyizolowania Polski z gospodarki światowej, lecz ściśle
w ramach tej gospodarki133. Dyskusyjna i sporna jest wie�c sprawa wp�ywu

131 E. K w i a t k o w s k i, Polska gospodarcza w roku 1928, Lwów 1928, s. 17.
132 K w i a t k o w s k i, Kryzys wspó�czesny i zagadnienie odbudowy z�ycia gospodarcze-

go, s. 8.
133 Z. L a n d a u, Polityka tzw. nakre�cania koniunktury w Polsce w okresie 1936-1939,

w: Najnowsze dzieje Polski, t. II, Warszawa 1959, s. 91.
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koniunktury światowej na rozwój gospodarczy Polski w latach 1936-1939
w publikacjach historyków badaj �acych ten okres.

M. Drozdowski uwaz�a, z�e rozwój koniunktury światowej w zwi �azku ze
wzrostem tendencji autarkicznych w przeciwieństwie do lat 1926-1929 nie
stwarza� dla Polski dogodnych warunków handlowych, p�atniczych i emigra-
cyjnych134. Nie stwarza� dogodnych warunków handlowych, poniewaz� oz�y-
wieniu w okresie 1935-1939 towarzyszy� wzrost tendencji autarkicznych znaj-
duj �acych wyraz m.in. w dysproporcji mie�dzy tempem wzrostu produkcji świa-
towej a tempem wzrostu obrotów w światowym handlu zagranicznym. O ile
w latach 1934-1937 wskaźnik produkcji przemys�owej gospodarki światowej
wzrós� z 91% do 127%, to wskaźnik obrotów zagranicznych wzrós� w tym
czasie z 34% do 47% (przyjmuj �ac 1928 r. za bazowy)135. W tej sytuacji
Polska, która nie by�a tak wrośnie�ta w rynek mie�dzynarodowy jak inne pań-
stwa, posiada�a szczególne trudności utrzymania i rozszerzenia swoich pozycji
na rynku światowym136.

Rz �ad polski stan �a� wobec konieczności stopniowego i przymusowego unie-
zalez�nienia produkcji przemys�owej od rynku mie�dzynarodowego, a to rodzi�o
potrzebe� rozszerzenia wewne�trznego rynku zbytu na towary posiadaj �ace
zmniejszon �a zdolność eksportow �a. Rozszerzenie zaś rynku wewne�trznego,
w tym g�ównie przez wzrost inwestycji zbrojeniowych, rodzi�o potrzebe�
zwie�kszenia importu surowcowo-inwestycyjnego. Na tym tle dochodzi�o do
zmiany bilansu handlowego z dodatniego na ujemny137.

W strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego nie nast �api�y
w latach 1935-1939 powaz�niejsze zmiany. Nadal dominuj �ac �a role� odgrywa�y
stosunki handlowe z Niemcami, z którymi obroty wynosi�y ok. 25% naszych
obrotów zagranicznych. Niemiecka reglamentacja dewizowa, zamroz�enie pol-
skich nalez�ności tranzytowych, surowcowy charakter polskiego eksportu do
Niemiec � to czynniki powoduj �ace, z�e g�ówne korzyści ze stosunków z Pol-
sk �a czerpa�y Niemcy138.

134 M. D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki gospodarczej rz �adu polskiego lat
1936-1939, „Kwartalnik Historyczny” 1961, nr 2, s. 352.

135 Tamz�e, s. 350.
136 Tamz�e; J. K o z� u c h o w s k i, Przebudowa gospodarcza Polski, Warszawa 1938,

s. 48.
137 D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki, s. 350-351.
138 Tamz�e, s. 351.
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Tab. 2. Bilans handlowy Polski (w mln z�)

Lata Import Eksport Saldo

1928
1935
1936
1937
1938

3.362
861

1.003
1.254
1.300

2.508
925

1.026
1.195
1.185

� 854
+ 64
+ 23
� 59
� 115

Źród�o: Ma�y Rocznik Statystyczny, s. 162.

Niew �atpliwie moz�na stwierdzić, z�e rynek radziecki nie by� przez Polske�
wykorzystany. Powodem by�a nieche�tna (wroga) w stosunku do ZSRR polity-
ka zagraniczna J. Becka, maj �aca uzasadnienie w obawach (realnych) zwi �aza-
nych z eksportem rewolucji komunistycznej. Oprócz tego istnia�y takz�e trud-
ności wynikaj �ace z charakteru potrzeb gospodarki polskiej i radzieckiej.
ZSRR borykaj �acy sie� z trudnościami forsownej industrializacji, by� zaintereso-
wany przede wszystkim w dostawach inwestycyjnych na dogodnych warun-
kach kredytowych, w czym dystansowa�y nas oferty firm niemieckich i bry-
tyjskich139. Efektem wspomnianej sytuacji by� spadek importu z ZSRR w la-
tach 1935-1938 z 14,9 mln z� do 9,9 mln z� i eksportu z 11,1 mln z� do 1,4
mln z�140. Zwrot nast �api� dopiero po podpisaniu umowy handlowej w lutym
1939 r., jednakz�e wojna przeszkodzi�a jej realizacji.

W polityce finansowej wyrazem wp�ywu koniunktury światowej oraz autar-
kiczno-protekcyjnych tendencji partnerów Polski by�o wprowadzenie regla-
mentacji dewizowo-walutowej oraz zasad clearingowych w umowach handlo-
wych. Polska przez ten fakt sta�a sie� nie tylko przedmiotem, ale takz�e pod-
miotem polityki autarkicznej. E. Kwiatkowski w swoich wyst �apieniach cze�sto
powtarza�, z�e autarkia nie jest monopolem państw totalnych w warunkach
zamknie�cia gospodarczego kolonii, rozbudowy handlu dumpingowego i obale-
nia monopolistycznych kapita�ów zagranicznych141.

Autarkiczne oz�ywienie gospodarki, ale takz�e i fakt utrzymywania sie� po-
waz�nego bezrobocia we Francji, Belgii oraz Holandii mia�y wp�yw na emigra-
cyjn �a i demograficzn �a sytuacje� Polski. Lata trzydzieste by�y okresem zahamo-
wania emigracji polskiej, co pog�e�bi�o trudności na rynku pracy. Przecie�tna

139 Z. K a r p i ń s k i, Bank Polski (1924-1939), Warszawa 1958, s. 89.
140 D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki, s. 351.
141 Tamz�e, s. 352.
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roczna liczba uchodźców spad�a z 192,7 tys. osób w latach 1926-1930 do
45,9 tys. osób w latach 1931-1935142.

Obok nacisku na rynek pracy restrykcje emigracyjne spowodowa�y gwa�tow-
ne zmniejszenie sie� wp�ywów dewizowych z tytu�u przekazów emigracyjnych.
Wp�ywy te wp�acane na rachunki krajowe, oceniane na 250-300 mln z� w latach
1925-1930, spad�y w latach 1936-1938 do 130-180 mln z� rocznie, co by�o
dodatkowym czynnikiem wprowadzenia ograniczeń dewizowych143.

Reasumuj �ac M. Drozdowski uwaz�a, z�e koniunktura światowa o tyle wp�y-
ne��a na gospodarke� Polski w latach 1936-1939, z�e zmusi�a E. Kwiatkowskie-
go do aktywizacji wewne�trznego rynku zbytu limituj �acego ogólny poste�p si�
wytwórczych w kraju. Aktywizacja ta prowadzi�a nieuchronnie do kszta�towa-
nia sie� polskiego modelu kapitalistycznej gospodarki kierowanej144.

Nieco odmienny pogl �ad na zagadnienie wp�ywu oz�ywienia światowego na
rozwój koniunktury w Polsce prezentowa� Z. Landau. Uwaz�a� on, z�e nakre�ca-
nie koniunktury w Polsce by�o dokonywane na stosunkowo nieznaczn �a ska-
le�145. Podkreśla�, iz� korzystna koniunktura na świecie bezpośrednio oddzia-
�ywa�a na Polske�, podobnie jak koniunktura w latach 1926-929146. Zgadza
sie� jednakz�e, z�e formy oddzia�ywania w obu okresach by�y inne, tzn. róz�n �a
w obu okresach role� odgrywa�a problematyka rozwoju rynku wewne�trzne-
go147. Z. Landau twierdzi�, z�e „gdyby nie korzystna koniunktura w gospo-
darce światowej, wszystkie ambitne plany gospodarcze Kwiatkowskiego naj-
prawdopodobniej ponios�yby fiasko. Świadczy o tym fakt, z�e te same narze�-
dzia, którymi rz �ad polski móg� z lepszymi czy gorszymi rezultatami realizo-
wać swe d �az�enia w latach 1936-1939, nie dawa�y z�adnych wyników w latach
kryzysu (np. odd�uz�enie wsi, walka o obniz�ke� cen kartelowych, walka z noz�y-
cami cen)”148.

Z powyz�szymi rozwaz�aniami ściśle � �aczy sie� sprawa wp�ywu światowej re-
cesji lat 1937-1938 na gospodarke� Polski. W okresie 1937-1939 (czerwiec)
ogólny wskaźnik produkcji (przyjmuj �ac 1928 r. za 100) wzrós� z 110,7 do
128,8. Szczególnie szybki by� wzrost produkcji dóbr produkcyjnych: z 127,3 do

142 Ma�y Rocznik Statystyczny 1939, s. 52.
143 D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki, s. 352.
144 Tamz�e, s. 352.
145 L a n d a u, Polityka tzw. nakre�cania koniunktury w Polsce, s. 91.
146 Tamz�e, s. 91.
147 Z. L a n d a u, Jeszcze raz w sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego w latach

1936-39, w: Najnowsze dzieje Polski, t. IV, Warszawa 1961, s. 243.
148 Tamz�e.
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156,8. Wskaźnik produkcji dóbr konsumpcyjnych wzrós� z 102,7 do 111,7149.
Ogólny wskaźnik inwestycji państwowych i prywatnych podniós� sie� z 94,5 do
109,8. Wskaźnik inwestycji maszynowych w przemyśle i komunikacji wzrós�
w tym czasie z 82,3 do 110,3, a inwestycji maszynowych w rolnictwie z 46,0
do 62,0150. Powyz�sze dane wskazuj �a, z�e spadek koniunktury światowej nie
wp�yn �a� ujemnie na poziom produkcji przemys�owej. W przekonaniu M. Droz-
dowskiego151 cytowane wskaźniki podwaz�aj �a teze� o decyduj �acym wp�ywie
koniunktury światowej na oz�ywienie koniunktury w Polsce.

Z. Landau uwaz�a� ponadto, z�e tylko dlatego nie dosz�o w Polsce do za�a-
mania produkcji przemys�owej, bo nast �api�o gwa�towne zaostrzenie sie� sytuacji
politycznej na świecie. Sytuacja ta wymaga�a od wszystkich państw, szczególnie
od środkowoeuropejskich, zwie�kszenia zbrojeń, co bez rozwoju produkcji prze-
mys�owej by�o niemoz�liwe do osi �agnie�cia152. Nieco odmiennie przedstawia�a
sie� sytuacja w rolnictwie. Ujemny wp�yw koniunktury światowej doprowadzi�
do ogólnego spadku cen. Wskaźnik ogólny cen hurtowych spad� z 59,4
w 1937 r. do 54,9 w styczniu 1939 r. Spad�y równiez� w badanym okresie ceny
hurtowe surowców i prefabrykatów, uzalez�nionych od zagranicy z 51,7 do
39,6153. Z. Landau konkluduje, z�e wielki kryzys gospodarczy lat 1930-1935
równiez� rozpocz �a� sie� od spadku indeksu cen hurtowych i cen p�aconych za
artyku�y rolne. Recesja światowa odbi�a sie� wie�c na Polsce154.

Wydaje sie�, z�e koniunktura światowa w latach 1936-1939 oddzia�ywa�a zu-
pe�nie odmiennie na nasz �a gospodarke� w porównaniu z okresem 1926-1929.
Światowe oz�ywienie w tych latach obok pozytywnego oddzia�ywania powodo-
wa�o wiele trudności i napie�ć w naszej gospodarce, o których wspomina�
M. Drozdowski. Koniunktura światowa o tyle mia�a wp�yw, z�e zmusi�a
E. Kwiatkowskiego do przeciwstawienia sie� tym niekorzystnym tendencjom
i zmusza�a do wzmoz�enia ingerencji i aktywizacji polityki gospodarczej.
Jednakz�e koniunktura światowa nie mia�a wp�ywu decyduj �acego, a by�a jed-
nym z wielu czynników oddzia�uj �acych na rozwój gospodarczy Polski. Obok
koniunktury światowej na oz�ywienie gospodarki polskiej w badanym okresie

149 J. P o p k i e w i c z, F. R y s z k a, Przemys� cie�z�ki Górnego Śl �aska w gospodarce
Polski mie�dzywojennej 1922-1939, Opole 1959, s. 362.

150 Tamz�e, s. 364.
151 M. D r o z d o w s k i, W sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego w latach

1936-1939, w: Najnowsze dzieje Polski, T. III, Warszawa 1960, s. 265.
152 L a n d a u, Jeszcze raz w sprawie polityki gospodarczej rz �adu, s. 243.
153 P o p k i e w i c z, R y s z k a, Przemys� cie�z�ki, s. 364.
154 L a n d a u, Jeszcze raz w sprawie polityki, s. 243.
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mia�a wp�yw realizacja programu gospodarczego E. Kwiatkowskiego. G�ówny-
mi kierunkami tej polityki by�y155:

1) rozbudowa interwencjonizmu państwowego na rynku kredytowym poprzez:
a) polityke� równowagi budz�etowej; konwersje poz�yczek wewne�trznych i zagra-
nicznych; b) ochrone� stabilności waluty, rozbudowe� antyinflacyjnego systemu
zabezpieczaj �acego wartość z�otego (do lutego 1939 r.); c) państwowe regulowa-
nie stopy dyskontowej; d) oz�ywienie procesów kapitalizacyjnych na wsi;

2) państwowa regulacja cen;
3) rozwinie�cie programu inwestycji państwowych;
4) oz�ywienie tempa kompromisowej reformy rolnej;
5) wzmocnienie polskiej dyspozycji gospodarczej poprzez wykup ca�ych

przedsie�biorstw lub pakietów akcji spó�ek obcych;
6) tzw. autarkia oświecona w zakresie polityki przemys�owo-handlowej

oraz finansowej;
7) rozbudowa interwencjonizmu na rynku pracy.

Polityka Kwiatkowskiego z lat 1936-1939 kontynuuj �ac pocz �atkowo kierunek
deflacyjny poprzednich gabinetów, aktywniej niz� one oddzia�ywa�a na rozwój
koniunktury. Obniz�ka cen kartelowych, przy nieznacznej podwyz�ce cen pozo-
sta�ych (szczególnie artyku�ów rolnych) wp�yne��a dodatnio na wzrost produkcji,
szczególnie w przemyśle przetwórczym156. Powaz�ne znaczenie dla mobilizacji
środków finansowych na inwestycje publiczne mia�a chroniona przez Kwiatkow-
skiego równowaga budz�etowa oraz zmniejszenie cie�z�arów d�ugów państwowych
drog �a konwertowania poz�yczek zewne�trznych i wewne�trznych157.

Konsekwentna, mimo swego konserwatyzmu, polityka budz�etowa, przede
wszystkim polityka utrzymania kursu z�otego, umocni�a podstawy kapitalizacji
wewne�trznej. Z tego punktu widzenia moz�na zauwaz�yć, jak szczególnie do-
datni wp�yw na kszta�towanie sie� przes�anek u�atwiaj �acych inwestycje mia�o
zerwanie z polityk �a wolnego transferu dewiz, a wie�c walka z niebezpieczeń-
stwem zaniku rezerw, których brak wymaga�by radykalnej przebudowy syste-
mu walutowego158.

Najwie�cej zmian wprowadzi� E. Kwiatkowski w polityce inwestycyjnej,
która by�a g�ównym instrumentem nakre�cania koniunktury przez państwo.

155 M. D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza E. Kwiatkowskiego w latach 1938-1939
[referat], w: Historia gospodarcza Polski. VIII Powszechny zjazd historyków polskich w Krako-
wie 14-17 IX 1958, Warszawa 1960, s. 422-425.

156 D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki, s. 358.
157 Tamz�e.
158 Tamz�e, s. 359.
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Wprowadzenie w z�ycie, poczynaj �ac od drugiej po�owy 1936 r. czteroletniego
planu inwestycyjnego i sześcioletniego planu rozbudowy si� zbrojnych, by�o
aktem przejścia do wyraźnego nakre�cania koniunktury gospodarczej poprzez
inwestycje państwowe159. W roku budz�etowym 1934/35 wydatki inwesty-
cyjne państwa wynosi�y zaledwie 248 mln z� wobec 327,7 mln z� w roku
budz�etowym 1936/37. Gdyby przyj �ać poziom wydatków inwestycyjnych w ro-
ku 1934/35 za 100, to wzros�y one w 1935/36 do 123,4; w 1936/37 � do
137,1; w 1937/38 � do 235,8; w 1938/39 � do 274,5160. Rok 1937 by�
wie�c rokiem prze�omowym w rozwoju inwestycji publicznych, otwieraj �ac
wzmoz�on �a aktywność państwa w dziedzinie nakre�cania koniunktury161.

Jednym jeszcze czynnikiem oz�ywienia koniunktury w latach 1936-1939
(niezalez�nie od dzia�alności gospodarczej E. Kwiatkowskiego) by�o prowadze-
nie biernej deflacyjnej polityki gospodarczej w latach 1930-1935. Polityka ta
zrodzi�a szereg przes�anek przysz�ego oz�ywienia gospodarczego. Symptomami
jej by�y: stopniowy wzrost produkcji i us�ug, wzrost wykupionych świadectw
przemys�owych, handlowych i rzemieślniczych oraz wyste�puj �ace na tym tle
procesy odd�uz�eniowe w rolnictwie i samorz �adzie oraz wzrost dochodów
budz�etowych162.

Fundamentem polityki gospodarczej Kwiatkowskiego w latach 1936-39
by�a (jak wiadomo) budowa COP. COP nie rozwi �aza� pal �acego problemu
bezrobocia. Rzeczywiste rozwi �azanie tego problemu, a w szczególności prze-
ludnienia agrarnego, wymaga�o obok forsownego uprzemys�owienia, przepro-
wadzenia radykalnej reformy rolnej. Tylko koordynacja obu tych środków
mog�a doprowadzić do z�agodzenia pal �acej kwestii braku pracy163. Zdaniem
Z. Landaua

budowa COP mimo usi�owań skoncentrowania na niej ca�ej uwagi ludności i roz-
winie�cia wokó� niej ogromnej akcji propagandowej, nie przes�oni�a narodowi
faktu, z�e ta ambitna próba nie mog�a doprowadzić do rozwi �azania zasadniczych,
chociaz�by tylko natury gospodarczej, bol �aczek Polski. COP by� bowiem jedynym
(poza Gdyni �a) okre�giem Polski, w którym prowadzono wydatniejsze roboty inwes-
tycyjne. W innych cze�ściach kraju tempo tych prac, jak i robót publicznych,

159 D r o z d o w s k i, W sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego, s. 266.
160 Z. S z e m p l i ń s k i, Inwestycje a koniunktura, „Polska Gospodarcza” 5 VIII 1939,

s. 1123.
161 D r o z d o w s k i, W sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego, s. 266.
162 D r o z d o w s k i, Przes�anki ewolucji polityki, s. 353.
163 L a n d a u, Polityka tzw. nakre�cania koniunktury, s. 88.
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wobec zaangaz�owania wszystkich stoj �acych do dyspozycji państwa środków finan-
sowych w COP zosta�o zwolnione164.

M. Drozdowski165, polemizuj �ac z ostatni �a tez �a, wskazuje, z�e w latach
1937-1939 od 30% do 50% wszystkich państwowych nak�adów inwestycyj-
nych by�o zaangaz�owanych w COP. Budowa COP tworzy�a przed przemys�em
Śl �aska, Zag�e�bia, Poznania, Warszawy oraz Krakowa rosn �ace zamówienia
inwestycyjne, a statystyka produkcji niecopowskich wskazuje na rozwój pro-
dukcji166.

Podsumowuj �ac moz�na stwierdzić, z�e rozbudowa przemys�u metalurgiczne-
go, obronnego, budowa zag�e�bia siarkowego, rozbudowa zag�e�bia naftowego
i gazownictwa na terenach by�ego COP w okresie późniejszym, świadczy
o rozwinie�ciu s�usznej koncepcji ekonomicznej, jak �a by� COP167. Wysi�ek
finansowo-inwestycyjny z lat 1936-1939 nie móg� być w pe�ni wykorzystany
w kampanii wrześniowej. Termin rozpocze�cia inwestycji okaza� sie� zbyt póź-
ny, aby ich efekty mog�y w powaz�niejszym stopniu wp�yn �ać na przebieg
dzia�ań wojennych. Istotnym problemem, który zasadniczo nie zosta� roz-
strzygnie�ty, jest problem wielkości wysi�ku inwestycyjnego i racjonalności
jego wykorzystania. Inwestycje rozpocze�te w latach 1937 i 1938 w wie�kszoś-
ci mia�y być oddane do eksploatacji po 1939 r. Wymowny jest wskaźnik
ogólny wzrostu produkcji przemys�owej. Doste�pne dane wyraźnie wskazuj �a
na szybki wzrost produkcji przemys�owej w latach 1937-1938 i w pierwszych
miesi �acach 1939 r., w szczególności w przemyśle metalowym i maszynowym.
By� on zwi �azany z oddawaniem inwestycji do eksploatacji. Powyz�szy wskaź-
nik produkcji przemys�owej by� tzw. nowym wskaźnikiem. Zosta� on oparty
o dane wielkości produkcji netto i obejmowa� w przeciwieństwie do wskaźni-
ka poprzedniego zak�ady przemys�owe zatrudniaj �ace poniz�ej 20 pracowni-
ków168. Do 1938 r. stosowano w polskich wydawnictwach statystycznych
GUS i Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen jednolicie zesta-

164 Tamz�e, s. 85.
165 D r o z d o w s k i, W sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego, s. 267.
166 L a n d a u, Jeszcze raz w sprawie polityki gospodarczej rz �adu, s. 245. Autor wskazy-

wa�, z�e wzrost produkcji nie musi być wynikiem nowych inwestycji. W polskim przemyśle
istnia�y niewykorzystane moce produkcyjne, a wzrost produkcji dokonywa� sie� poprzez zwie�k-
szenie zatrudnienia i wzrost wydajności pracy.

167 M. D r o z d o w s k i, Geneza i rozwój COP, w: Najnowsze dzieje Polski, t. II,
Warszawa 1959, s. 71.

168 J. W i ś n i e w s k i, Wskaźnik produkcji przemys�owej, „Polska Gospodarcza” 1938,
nr 35.
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wiony wskaźnik ogólnej produkcji przemys�owej. By� to wskaźnik opieraj �acy
sie� na danych o produkcji górnictwa i hutnictwa oraz na danych o zatrudnie-
niu w poszczególnych dzia�ach przemys�u przetwórczego. Stary wskaźnik
obliczany by� jako średnia waz�ona arytmetyczna wskaźników dla poszczegól-
nych ga�e�zi, przy czym wagi by�y proporcjonalne do zatrudnienia169. W no-
wym wskaźniku zastosowano inny sposób szacowania produkcji sezonowej,
a róz�nice pomie�dzy tymi wskaźnikami wynika�y ze zmiany zasie�gu i wagi
nadanej poszczególnym ga�e�ziom170. Ocena prawid�owości stosowania
dwóch wskaźników „starego” i „nowego” by�a nies�ychanie trudna. Stary
wskaźnik opiera� sie� przede wszystkim na statystyce zatrudnienia i st �ad nie
móg� odpowiadać rzeczywistości ze wzgle�du na powaz�ny wzrost wydajności
pracy w okresie kryzysowo-depresyjnym171. Pod groźb �a redukcji robotnicy
byli zmuszeni przechodzić na coraz wyz�sze normy. Wydaje sie�, z�e przejście
na obliczanie wskaźnika na podstawie produkcji netto by�o w pe�ni uzasad-
nione, pomimo trudności zwi �azanych z porównaniami statystycznymi w owym
okresie. Problem by� o tyle istotny, z�e wed�ug „starego” wskaźnika produkcja
przemys�owa w 1938 r. nie osi �agne��a poziomu z 1928 r., podczas gdy wed�ug
wskaźnika „nowego” przekroczy�a o blisko 20% poziom produkcji z 1928 r.

Tab. 3. Wielkość produkcji przemys�owej w latach 1928-1938
wed�ug „starego” i „nowego” wskaźnika oraz ich rozpie�tość

Lata
„Stary”

wskaźnik
„Nowy”
wskaźnik

Rozpie�tości mie�dzy wskaźnikami

M. Drozdowski Z. Landau

1928
1934
1935
1936
1937
1938

100,0
62,8
66,4
72,0
85,0
92,0

100,0
78,8
84,9
94,3

111,0
119,1

�
25,5
27,9
31,0
30,1
29,5

�
16
19
22
26
27

Źród�o: opracowanie w�asne.

Militarny charakter światowych tendencji autarkicznych powodowa�, z�e
zbrojenia sta�y sie� zasadniczym, aczkolwiek nie jedynym czynnikiem określa-

169 L a n d a u, Polityka tzw. nakre�cania koniunktury, s. 129-140.
170 Tamz�e, s. 239-240.
171 D r o z d o w s k i, W sprawie polityki gospodarczej rz �adu polskiego, s. 263-264.
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j �acym ewolucje� rz �adowej polityki gospodarczej w latach 1936-1939. Wpraw-
dzie zbrojenia stanowi�y po�owe� wydatków państwa, ale w stosunku do wy-
datków globalnych innych krajów sumy te by�y niezmiernie niskie. Tak np.
w 1936 r. polski budz�et wojskowy wynosi� 4,7% budz�etu wojskowego Nie-
miec; 6,7% � ZSRR; 11% � Wielkiej Brytanii; 12% � Francji; 39% � W�och
i tylko 89% budz�etu wojskowego Czechos�owacji172. Pomimo obiektywnych
warunków, w jakich znalaz�a sie� polska gospodarka, wicepremier E. Kwiat-
kowski odegra� istotn �a role� w rozwoju naszej gospodarki w analizowanym
okresie. E. Kwiatkowski jako jeden z pierwszych polityków gospodarczych
w Polsce uzna� potrzebe� kapitalistycznego planowania. Opracowa� koncepcje�
i kierowa� realizacj �a czteroletniego planu gospodarczego, a w szczególności
budow �a COP. W ówczesnych warunkach politycznych i gospodarczych
w Polsce jego polityke� cechowa�y istotne nowe elementy. Kwiatkowski okaza�
sie� t �a person �a, która umia�a znaleźć kompromisowe rozwi �azania pomie�dzy
róz�nymi ugrupowaniami sanacji. Konserwatywni przeciwnicy zarzucali mu
zbyt śmia�e poczynania, radykalni przeciwnicy � niezrealizowany w pe�ni
program gospodarczy, a przede wszystkim utrzymuj �ace sie� bezrobocie, np.
polska lewica spo�eczna ze sceptycyzmem odnosi�a sie� do polityki gospodar-
czej E. Kwiatkowskiego realizowanej w latach 1936-1939.

E. Kwiatkowski kierowa� gospodark �a w określonej fazie rozwoju polskiej
i światowej gospodarki. Lata trzydzieste stanowi�y okres przejścia od wolnej
konkurencji do polityki wszechstronnego interwencjonizmu państwowego.
Polityka ta sprzyja�a rozwoju gospodarczemu Polski w latach 1936-1939,
aczkolwiek nie rozwi �aza�a podstawowych problemów spo�eczno-ekonomicz-
nych. By� to okres zbyt krótki, aby móc w pe�ni i wszechstronnie ocenić
polityke� E. Kwiatkowskiego. Nak�ada�y sie� na nie obiektywne czynniki ze-
wne�trzne, takie jak autarkia i interwencjonizm w innych krajach, jak tez�
polityczno-spo�eczne wewn �atrz kraju. Na tle róz�nokierunkowych tendencji,
polityke� Kwiatkowskiego nalez�y ocenić pozytywnie. Mia� on swój wk�ad w
rozwój polskiej koncepcji polityki ekonomicznej wraz z jej praktycznym
zastosowaniem.

172 M. D r o z d o w s k i, Polityka gospodarcza Polski w latach 1936-1939, „Kwartalnik
Historyczny” 1961, nr 3, s. 352-353.
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THE MECHANISM OF THE ECONOMIC CYCLE
AND GIVING IMPETUS TO ECONOMY.

THE EXPERIENCE OF 1930s

S u m m a r y

The article analyzes the mechanism of „giving impetus” to economy that was used in the
1930s (the period of the Great Depression). The mechanism was worked out on the level of
the theory of economy at the end of the 1920s and the beginning of the 1930s and in a sense
was an alternative and a complement for J. M. Keynes’ theory. Representatives of the Austrian
School played a significant part in working out this conception. In „giving impetus” to econo-
my a great significance was attached not only to public spending financed by the budget
deficit, but also to properly carried out monetary policy.

In Poland elements of this conception were used in 1936-1939, when „giving impetus” was
closely connected with E. Kwiatkowski, the then Minister of State Treasury, and Deputy Prime
Minister responsible for economy, and with the major economic project carried out in that
time, that is the Central Industrial Region.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: „nakre�canie” koniunktury, roboty publiczne, interwencjonizm państwowy,
cykl koniunkturalny, inwestycje publiczne, polityka deflacyjna, Wielki Kryzys, autarkiczne
oz�ywienie gospodarcze, Centralny Okre�g Przemys�owy.
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Oceniaj �ac gotowość danego kraju do przyst �apienia do Unii Gospodarczo-
Walutowej, nalez�y rozwaz�yć, czy horyzont czasowy o d�ugości jednego roku,
bo taki przyjmuje sie� za norme�, jest odpowiedni. Za wyd�uz�eniem tego okresu
moz�e przemawiać d�ugość cykli koniunkturalnych, d�ugość cykli inwestycyj-
nych finansowanych ze środków publicznych oraz d�ugotrwa�ość procesów
spo�ecznych zwi �azanych z polityk �a budz�etow �a, takich jak czas kszta�cenia sie�
ludzi czy proces starzenia sie� spo�eczeństwa1.

Zgodnie z klasyczn �a, liberaln �a myśl �a ekonomiczn �a równowaga budz�etowa
jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania państwa i ma ona zasadnicze
znaczenie przy ocenie jakości opracowywanego budz�etu. Stanowi jedn �a
z waz�niejszych zasad budz�etowych, a tym samym jest wytyczn �a podczas prac
nad zestawieniem planowanych dochodów i wydatków państwowych. Zwo-
lennicy tej szko�y szczególnie mocny nacisk k�ad �a na negatywne skutki, jakie
mog �a być naste�pstwem braku równowagi budz�etowej, a s �a to: przyspieszenie
procesów inflacyjnych, pojawienie sie� „efektu wypchania”, co moz�e pro-
wadzić do spadku wartości oszcze�dności, zagroz�enie niewyp�acalności �a
i wpadnie�ciem w pu�apke� zad�uz�eniow �a, która doprowadzić moz�e do koniecz-
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ności zaci �agania kolejnych zobowi �azań na pokrycie wcześniejszych, a koszty
obs�ugi tych zobowi �azań be�d �a na tyle duz�e, z�e państwo be�dzie musia�o zre-
zygnować z finansowania innych zadań na rzecz pokrycia kosztów obs�ugi
zaci �agnie�tych kredytów2. Poza równowag �a moz�liwe s �a takz�e dwa inne scena-
riusze zwi �azane ze stanem finansów publicznych, mianowicie moz�e to być
nadwyz�ka lub deficyt. Zdecydowanie cze�ściej mamy do czynienia z deficytem
finansowym, który oznacza, z�e wydaje sie� ponad moz�liwości, czyli wydatki
sektora publicznego s �a wie�ksze niz� dochody tegoz� sektora.

Teoria g�oszona przez J. M. Keynesa stanowi�a alternatywe� w stosunku do
teorii klasycznej i mówi�a, z�e budz�et państwa nalez�y wykorzystywać do prze-
ciwdzia�ania cyklom koniunkturalnym, a co za tym idzie � dopuszczalne jest
powie�kszanie wydatków przy utrzymywaniu dochodów na sta�ym poziomie lub
nawet, jeśli to konieczne, przy ich zmniejszaniu. Takie dzia�anie mia�o na celu
zwie�kszenie popytu globalnego w czasie, gdy pojawia�y sie� oznaki recesji
i doprowadzenie do wyeliminowania spadkowej fazy cyklu. Zwie�kszenie wy-
datków przy niezmienionym poziomie przychodów mia�o prowadzić do poja-
wienia sie� i stopniowego wzrostu deficytu. By� on jednak dopuszczalny wy-
� �acznie na określony, niezbe�dny czas, tzn. do momentu wprowadzenia gospo-
darki w faze� ponownego wzrostu. Z t �a teori �a zgadza sie� cze�ść ekonomistów,
która podnosi argumenty, z�e potrzeba stabilizowania cyklu lub konieczność
zaci �agania kredytów na pote�z�ne inwestycje jest na tyle duz�a, z�e przysz�e poko-
lenia, które be�d �a korzysta�y z efektów tak prowadzonej polityki finansowej,
mog �a ponieść cze�ść kosztów w postaci deficytu finansów publicznych3.

Deficyt moz�e być spowodowany: spadkiem dochodów publicznych przy
utrzymaniu sta�ego poziomu wydatków, zwie�kszeniem wydatków przy sta�ym
poziomie podatków b �adź w sytuacji, gdy tempo wzrostu wydatków jest wie�k-
sze niz� tempo wzrostu dochodów. Niedostosowanie wydatków i przychodów
moz�e natomiast wynikać z problemu wysokiego poziomu wydatków budz�e-
towych, który jest zdeterminowany przez tzw. wydatki sztywne, czyli wydat-
ki, które musz �a być poniesione w określonej kwocie (wynika to z przepisów
prawnych)4 nawet w czasie dekoniunktury gospodarczej i niskiego poziomu
przychodów, decyzji politycznych dotycz �acych wysokich nak�adów przezna-
czonych na inne cele, tj. reformy, inwestycje, dotacje, które znacz �aco zaburz �a

2 Tamz�e, s. 157.
3 R. S k a r z� y ń s k i, Polityka budz�etowa w krajach kapitalistycznych, Warszawa 1987,

s. 12.
4 M. M a r k i e w i c z, J. S i w i ń s k a, Wydatki sztywne budz�etu państwa. Studia

i analizy, Warszawa: CeDeWu 2003, s. 6.
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równowage� budz�etow �a. Kolejno, powodem niedopasowania mog �a być zmniej-
szone wp�ywy podatkowe, wynikaj �ace np. ze wzrostu bezrobocia, a co za tym
idzie � z mniejszej wydajności podatkowej lub tez� spadku dochodów, i/lub
wzrost wydatków, które mog �a być skutkiem zdarzeń niezalez�nych, takich jak
powódź, trze�sienie ziemi etc.

Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 r., zwany takz�e Trak-
tatem z Maastricht, wprowadzi� postanowienia dotycz �ace Unii Gospodarczo-
Walutowej oraz wspólnej waluty euro. W dokumencie tym zosta�y określone
kryteria, które musz �a spe�nić państwa ubiegaj �ace sie� o przy� �aczenie do euro-
landu, czyli kryteria konwergencji, inaczej zwane kryteriami zbiez�ności. Zo-
sta�y takz�e wskazane terminy dotycz �ace wprowadzenia euro oraz wyznaczone
ramy prawne instytucji dzia�aj �acych w Unii Gospodarczo-Walutowej.

Wysokość deficytu finansów publicznych jest jednym z kryteriów, które
musi spe�nić kraj ubiegaj �acy sie� o przyje�cie do grona państw pos�uguj �acych
sie� wspóln �a walut �a. Jest to jedno z kryteriów nominalnych, określanych jako
zbiór kryteriów z Maastricht, kryteriów konwergencji lub kryteriów zbiez�-
ności. Zgodnie z zapisem Traktatu z Maastricht poziom deficytu w państwie
aspiruj �acym do w� �aczenia do strefy euro nie moz�e być wyz�szy niz� 3% Pro-
duktu Krajowego Brutto. Ponadto, Pakt Stabilności i Wzrostu nak�ada na
państwa, które go podpisa�y, obowi �azek stopniowego, ale ca�kowitego wyeli-
minowania deficytu finansów publicznych. Oznacza to, z�e zasada równowagi
budz�etowej jest nadrze�dn �a wartości �a, o czym moz�e równiez� świadczyć fakt,
z�e w budz�ecie Unii Europejskiej, w odróz�nieniu od budz�etów krajowych, nie
moz�e zostać zaplanowany deficyt, tzn. z�e wydatki musz �a w ca�ości zostać
sfinansowane z przychodów, a ponadto zabrania sie� zaci �agania kredytów na
jego finansowanie. Co wie�cej, określone zosta�y sankcje, które mog �a zostać
na�oz�one na państwo nieprzestrzegaj �ace pu�apów określonych w Pakcie. Kary
te s �a wyznaczone w konkretnych przedzia�ach finansowych w zalez�ności od
poziomu przekroczenia oraz okresu, jakiego dotyczy niedotrzymanie danego
kryterium. Kaz�de przekroczenie dopuszczalnego deficytu moz�e skutkować
grzywn �a na�oz�on �a na dane państwo w wysokości pó� punktu procentowego
PKB za kaz�dy procent deficytu. Środki finansowe o wskazanej wysokości
powinny wtedy zostać przekazane na nieoprocentowane konto, a po dwóch
latach, w przypadku kiedy nie poprawi sie� kondycja finansów publicznych,
taki depozyt, zgodnie z zapisem, przepada. Waz�ne jednak, aby sankcje prze-
widziane dla państw, które nie przestrzegaj �a limitów określonych w Pakcie,
nie by�y tylko zapisem, z którego nic nie wynika, a sta�y sie� sprawnie dzia�a-
j �acym mechanizmem, który be�dzie skutecznie zwalcza� zbyt luźn �a polityke�
finansow �a. W ci �agu ostatnich 13 lat, czyli od momentu ratyfikowania na
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szczycie w Amsterdamie Paktu Stabilności i Wzrostu z�adne państwo nie
zosta�o ukarane za zbyt wysoki poziom deficytu Sektora General Government,
co nie oznacza, z�e sytuacja finansów publicznych krajów nalez� �acych do strefy
euro jest dobra. Realia znacz �aco odbiegaj �a od teorii opisywanej w planach,
dlatego tez� z�adne z państw UE nie jest w stanie dotrzymać tak rygorystycz-
nych wymogów, jak te, które zosta�y określone w Traktacie z Maastricht. Co
wie�cej, po ostatnim okresie spowolnienia gospodarczego, wie�kszości państw
wchodz �acych w sk�ad Wspólnoty trudno jest dotrzymać choćby jednego z wa-
runków, a wartość przekroczenia wielokrotnie stanowi nawet 300% i wie�cej
określanego limitu.

Pozosta�e wytyczne niezbe�dne do osi �agnie�cia trwa�ej konwergencji, które
musi mieć na uwadze państwo staraj �ace sie� o w� �aczenie do Wspólnoty, to
kryterium stabilności cen, kryterium kursu walutowego, kryterium średniej,
nominalnej, d�ugookresowej stopy procentowej oraz kryterium zwi �azane
z poziomem d�ugu publicznego.

Kryterium stabilności cen, inaczej zwane kryterium inflacyjnym, wyznacza
pu�ap procentowy, jaki moz�e osi �agn �ać wskaźnik poziomu inflacji krajowej
w stosunku do średniej inflacji wyliczonej na podstawie danego parametru
pochodz �acego z 3 krajów Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach.
Państwo chc �ace spe�nić to kryterium, musi przez rok poprzedzaj �acy moment
oceny utrzymać inflacje� na poziomie nie wyz�szym niz� 1,5% wie�cej niz� śred-
nia z trzech krajów o najniz�szym wskaźniku inflacji.

Kryterium kursu walutowego wymaga unikania powaz�nych napie�ć oraz
utrzymania kursu waluty krajowej przez okres 2 lat w tzw. we�z�u walutowym,
tj. paśmie +/- 15% w stosunku do parytetu ustalonego przez Europejski Bank
Centralny. Spe�nienie tego kryterium oznacza uczestnictwo w mechanizmie
kursowym ERMII.

Kryterium średniej, nominalnej, d�ugookresowej stopy procentowej stanowi,
z�e krajowa, nominalna, d�ugookresowa stopa procentowa nie moz�e przekroczyć
o wie�cej niz� 2% poziomu wskazanego przez średni �a wyznaczon �a przez 3 kraje
o najniz�szym wskaźniku inflacji wśród krajów Unii Europejskiej.

Kryterium zwi �azane z poziomem deficytu i d�ugu publicznego określa, z�e
poziom deficytu w relacji do PKB nie moz�e przekroczyć 3%, natomiast d�ug
publiczny w zestawieniu z PKB nie moz�e być wyz�szy niz� 60%.

Kryteria nominalne maj �a na celu zbudowanie odpowiedniego otoczenia
makroekonomicznego, aby wprowadzenie wspólnej waluty nie by�o dla kraju
zbyt duz�ym obci �az�eniem, z którym gospodarka nie be�dzie mog�a sobie pora-
dzić. Wype�nianie kryteriów zawartych w Traktacie z Maastricht przyczynia
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sie� do ujednolicenia najwaz�niejszych parametrów ekonomicznych z punktu
widzenia prowadzenia wspólnej polityki pienie�z�nej.

Poza kryteriami ilościowymi waz�n �a role� odgrywa ocena jakościowa kry-
teriów z Maastricht, która dotyczy niezalez�ności Europejskiego Banku Cen-
tralnego oraz zakazu finansowania przez niego wydatków budz�etowych. Nie-
zalez�ność EBC zarówno pod wzgle�dem instytucjonalnym, finansowym, jak
i personalnym jest najwaz�niejszym wyznacznikiem wiarygodności tej instytu-
cji. W obecnej sytuacji, bior �ac pod uwage� pakiet pomocowy, przyje�ty, aby
uchronić Grecje� przed bankructwem, pojawiaj �a sie� w �atpliwości, czy niezalez�-
ność EBC sie� nie zmniejszy�a, b �adź tez� nie jest ona zagroz�ona, co mog�oby
skutkować negatywnie dla utrzymania stabilności cen.

Dnia 2 maja 1998 r. Rada Unii Europejskiej podje��a decyzje� o zakwalifiko-
waniu wybranych państw cz�onkowskich do Unii Gospodarczo-Walutowej. Kry-
teria zbiez�ności gospodarczej, które by�y podstaw �a tej decyzji zosta�y spe�nione
przez 11 krajów, tj. Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, W�ochy, Luk-
semburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia pos�uguje sie� wspóln �a walut �a
juz� od roku 1999, co oznacza, z�e zosta�y one od razu zakwalifikowane do przy-
st �apienia do UGW. W innej sytuacji znalaz�a sie� Grecja, która do� �aczy�a do tego
grona dopiero w 2001 r.5 ze wzgle�du na wcześniejsze problemy z dotrzyma-
niem wskaźników określonych w kryteriach zbiez�ności.

Pojawia sie� wiele w �atpliwości co do faktu spe�nienia przez Grecje� wszyst-
kich kryteriów konwergencji podczas oceny jej gotowości do przyst �apienia
do strefy euro. W roku 1999, czyli w momencie oceny kondycji gospodarczej
państwo to wykaza�o deficyt na poziomie 1,6%, podczas gdy prawdziwa
wartość deficytu oscylowa�a wokó� poziomu 3,5% w stosunku do PKB. Róz�-
nica ta wynika�a ze sposobu obliczania oraz klasyfikowania odpowiednich
przychodów i wydatków6.

W pierwszej po�owie lat dziewie�ćdziesi �atych ubieg�ego stulecia Grecja
odnotowa�a najwyz�szy poziom deficytu wśród krajów nalez� �acych do Unii
Europejskiej. Sie�ga� on poziomu 16% PKB, a po kilku latach starań o jego
obniz�enie spad� do poziomu 10% PKB. Tak wysoki deficyt znacz �aco wp�ywa�
na skumulowane zad�uz�enie, jakim jest d�ug publiczny. Koniec lat dziewie�ć-
dziesi �atych przyniós� dobre dane makroekonomiczne pochodz �ace z Grecji.

5 E. � o n, Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, Poznań: Akademia
Ekonomiczna 2007, s. 7.

6 Finanse, s. 293.
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Wykres 1. Stan Sektora General Government w latach 1998-2009
w krajach PIIGS

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu

W tym czasie deficyt tego kraju zbliz�a� sie� do poziomu akceptowanego
i określonego jako dopuszczalny zgodnie z nominalnymi kryteriami konwer-
gencji, natomiast d�ug publiczny spad� do wartości bliskiej 100% PKB7.
Osi �agnie�cie stosunkowo niskiego poziomu obu wskaźników uda�o sie� nie ze
wzgle�du na radykalne zmiany w prowadzonej polityce fiskalnej, ale raczej ze
wzgle�du na okres dobrej koniunktury, co oznacza, z�e gdyby nie wysokie
tempo wzrostu gospodarczego Grecja, Hiszpania i Portugalia, czyli kraje,
które maj �a najwie�ksze problemy z dotrzymaniem poziomu kryteriów biez�-
ności, mog�yby nie dotrzymać w�aśnie tych kryteriów. W końcu wszystkie
trzy kraje, których wejście do strefy euro budzi�o duz�o kontrowersji ze

7 G. T c h o r e k, Konwergencja nominalna a integracja rynków finansowych Hiszpanii,
Portugalii i Grecji na drodze do strefy euro, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2009, s. 3.
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wzgle�du na niedopasowanie gospodarcze, spe�ni�y niezbe�dne wymagania.
Jednak tuz� po okresie przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty, nast �a-
pi� powrót do swobodnej polityki fiskalnej, czyli do tego stylu, który by�
uprawiany wcześniej, a który skutkowa� olbrzymim deficytem i d�ugiem
publicznym na poziomie znacznie przekraczaj �acym wartość Produktu Krajo-
wego Brutto.

W pierwszej po�owie 2010 r. po raz kolejny pojawi�y sie� informacje
o problemach Grecji dotycz �acych sfery finansów publicznych.

K�opoty greckiej gospodarki s �a wynikiem, na który wp�yw mia� szereg
czynników, które po skumulowaniu i na�oz�eniu w czasie spowodowa�y, z�e
obecny stan finansów publicznych jest bardzo s�aby, a państwo zagroz�one jest
bankructwem. Najwaz�niejsze przyczyny to: systematyczna utrata konkurencyj-
ności, preparowanie danych statystycznych na potrzeby kontroli i statystyk
UE, które odbiega�y od realiów i stwarza�y pozory dobrej kondycji finanso-
wej państwa. W rzeczywistości, uwzgle�dniaj �ac koszty starzenia sie� spo�eczeń-
stwa, olbrzymie zad�uz�enie i deficyt budz�etowy oraz perspektywy kilkuletniej
recesji, d�ug publiczny Grecji w� �aczaj �ac przysz�e zobowi �azania, moz�e zbliz�ać
sie� do poziomu 1000% PKB8. Ostatnie lata to czas, kiedy Grecja z�y�a ponad
stan, g�ównie korzystaj �ac z poz�yczek zagranicznych, a pozyskane w ten spo-
sób pieni �adze nie zosta�y wykorzystane tak, aby zapewnić d�ugotrwa�e ko-
rzyści, lecz spoz�ytkowano je m.in. na duz�e podwyz�ki p�ac w sferze budz�eto-
wej (w ci �agu ostatnich 5 lat o 100 proc.). Kolejny znacz �acy czynnik to unika-
nie p�acenia podatków przez obywateli Grecji. Przyczyn obecnej sytuacji,
w jakiej znalaz�o sie� to państwo, a takz�e inne, takie jak Portugalia, Hiszpania,
W�ochy i Irlandia, moz�na doszukiwać sie� równiez� w wielu innych czynnikach
mikro- i makroekonomicznych, a s �a wśród nich: wyste�powanie szarej strefy,
co oznacza, z�e istnieje znaczna cze�ść dzia�alności gospodarczej, która nie jest
rejestrowana w ramach ewidencji statystycznej i podatkowej. Wi �az�e sie� to
z brakiem partycypacji podmiotów w dochodach budz�etowych. Kolejno, ujem-
ne saldo obrotów na Rachunku biez� �acym bilansu p�atniczego. Suma bilansu
handlowego, salda transferów biez� �acych, dochodów i innych niesklasyfikowa-
nych obrotów biez� �acych, jeśli stanowi nadwyz�ke� na rachunku biez� �acym,
wp�ynie to znacz �aco na zwie�kszenie rezerwy walutowej kraju. Jeśli wyst �api
deficyt, spowoduje to zmniejszenie tych rezerw, co równie mocno wp�ynie
na kszta�towanie sie� kursu walutowego. Wszystkie analizowane kraje PIIGS

8 Na podstawie www.obserwatorfinansowy.pl/2010/04/29/dlaczego-grecja-powinna-zban-
krutowac/?K=Krzysztof-Rybinska z dnia 28.05.2010 roku
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zanotowa�y za 2009 r. ujemne saldo obrotów bilansu p�atniczego. Naste�pn �a
przyczyn �a jest korupcja, tzn. wykorzystywanie instytucji zaufania publicznego
dla realizacji prywatnych interesów jednostek i podmiotów gospodarczych.
Wyste�powanie tego zjawiska świadczy o niskim standardzie rozwoju spo�ecz-
nego w danym kraju. Ponadto przyczyn �a obecnego stanu moz�e być narzucenie
krajom, odbiorcom, zewne�trznej pomocy, programów naprawy, co moz�e pro-
wadzić do bierności i braku postawy odpowiedzialności za sytuacje� gospodar-
cz �a państwa9.

Inn �a grupe� przyczyn otwiera obrót spekulacyjnymi instrumentami pochod-
nymi, których baz �a jest ryzyko niewyp�acalności podmiotów, szczególnie tzw.
CDS, czyli Credit Default Swaps. Jest to instrument, zgodnie z którym jego
sprzedawca zobowi �azuje sie� wyp�acić nabywcy równowartość d�ugu nalez�nego
od innego podmiotu w przypadku wyst �apienia zdefiniowanego w umowie tzw.
zdarzenia kredytowego, czyli najcze�ściej braku terminowej sp�aty zobowi �aza-
nia. Cena instrumentu jest ustalana na podstawie kondycji finansowej państwa
lub spó�ki, której ryzyko jest sprzedawane i stanowi ona procent wartości
tego zobowi �azania, a wyp�acana jest w skali roku. Kolejno, wzrastaj �ace sprea-
dy dochodowości papierów skarbowych wymienionych krajów ponad docho-
dowość instrumentów skarbowych innych państw Unii Europejskiej, które
świadczy�y o zwie�kszonym ryzyku makroekonomicznym. Ostatecznie moz�na
wskazać jeszcze jeden czynnik, jakim jest spadek zaufania wobec polityki
gospodarczej krajów PIIGS.

Problemem Grecji, o którym nikt nie myśla� podczas dobrej koniunktury
gospodarczej, by�y zbyt �atwo doste�pne kredyty, które przeznaczano na wielkie
rz �adowe projekty, m.in. rozwój infrastruktury, administracji i sektora publiczne-
go. By� to okres, w którym znacz �aco wzros�y pensje i zmala�o bezrobocie. Tak
samo jak w USA przed rozpocze�ciem kryzysu, banki prowadzi�y bardzo swo-
bodn �a polityke� kredytow �a, co oznacza, z�e nie weryfikowa�y i nie selekcjonowa-
�y podmiotów, które nie wykazywa�y zdolności kredytowej. Ten aspekt stanowi�
zal �az�ek, który uruchomi� machine� kryzysu i za�amania najpierw na rynku ame-
rykańskim, a później m.in. w Grecji, Hiszpanii czy Irlandii.

K�opoty finansów publicznych Hiszpanii mog �a stanowić wie�kszy problem
dla UE ze wzgle�du na fakt, iz� rozmiar gospodarki hiszpańskiej jest oko�o pie�ć
razy wie�kszy niz� gospodarki greckiej i stanowi blisko 10% PKB. Wynika
z tego, z�e problemy tego kraju w duz�o wie�kszym stopniu mog �a odbić sie� na
systemie naczyń po� �aczonych, jakim jest struktura gospodarcza UE. Hiszpa-

9 P. W i ś n i e w s k i, Kryzys w strefie euro, „Infos” 2010, nr 7(77).
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nia, do niedawna pi �ata co do wielkości gospodarka Europy, teraz doświadcza
znacznych problemów finansów publicznych, i tak w 2009 r. deficyt budz�eto-
wy wyniós� 11,4%, czyli znacz �aco przekroczy� wymogi ustalone w kryteriach
z Maastricht. Dodatkowo sytuacje� pogarsza np. stopa bezrobocia, która
w Hiszpanii oscyluje na poziomie oko�o 20%, a wśród ludzi m�odych sie�ga
nawet 40%. Kolejny problem Hiszpanii to nie tak, jak w przypadku Grecji
duz�e i sztywne wydatki, lecz kwestia przychodów, czyli m.in. wp�ywów po-
datkowych. Blisko po�owa wp�ywów z tytu�u podatków powi �azana jest
w Hiszpanii z rynkiem nieruchomości. W szczycie koniunktury w latach
2006-2007 Hiszpanie budowali bardzo duz�o domów, w sumie wie�cej niz�
Niemcy i Francuzi � �acznie. Wartość inwestycji w nieruchomości wynios�a
wtedy oko�o 30% PKB. Od szczytu z 2007 r. ceny nieruchomości spad�y
o oko�o 15-20%, wie�c zaprzestano podejmować nowe inwestycje budowlane,
co poskutkowa�o wzrostem bezrobocia i gwa�townym spadkiem wp�ywów
z podatków.

W podobnej sytuacji znalaz�a sie� Portugalia, która równiez� obecnie przez�y-
wa problemy nadmiernego deficytu i d�ugu publicznego. Dodatkowym proble-
mem tego kraju jest zbyt duz�e uzalez�nienie od turystyki, czyli za ma�a dy-
wersyfikacja gospodarki i zbyt niski udzia� przemys�u w PKB. Sytuacja jest
o tyle trudna, z�e wie�ksze szanse maj �a zawsze duz�e gospodarki, dlatego tez�
Portugalia znajduje sie� w gorszej pozycji niz� Hiszpania.

Kolejny kraj, Irlandia jako pierwsza w strefie euro wpad�a w recesje�
w 2008 r. Jedn �a z g�ównych przyczyn kryzysu by�o finansowanie ze źróde�
zewne�trznych inwestycji w bardzo rozbudowanym sektorze budownictwa,
które w duz�ej mierze odpowiada�o za wzrost gospodarczy. Ceny nierucho-
mości szybko ros�y. Wzrost gospodarczy Irlandii oparty by� na tzw. bańce
nieruchomości. Gdy w zwi �azku z kryzysem finansowym na świecie rozpocz �a�
sie� okres, w którym zaprzestano podejmować nowe inwestycje, firmy zacze��y
zwalniać pracowników, wie�c w szybkim tempie ros�o bezrobocie, a w�aści-
ciele zacze�li mieć k�opoty ze sp�at �a swoich kredytów10.

Spo�eczeństwo greckie nie jest sk�onne do wyrzeczeń, aby w ten sposób
ograniczyć wydatki publiczne, a dzie�ki temu przyczynić sie� do zmniejszenia
deficytu, o czym świadcz �a cze�ste strajki organizowane przez zwi �azki zawodo-
we, które w Grecji maj �a bardzo silny wp�yw i ugruntowan �a pozycje� w struk-
turze spo�eczeństwa. Moz�e wyst �apić sytuacja, z�e rz �ad grecki be�dzie próbowa�

10 Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i �otwie
oraz w Polsce – skutki kryzysu, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, s. 1-3.
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Wykres 2. D�ug publiczny w relacji do PKB
w krajach PIIGS (okres 1998-2009)

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie www.epp.eurostat.ec.europa.eu

wprowadzić niezbe�dne zmiany, jednak z róz�nych przyczyn (politycznych,
spo�ecznych) nie uda sie� ich zrealizować w ca�ości lub nawet cze�ściowo, co
doprowadzi do tego, z�e bankructwo kraju be�dzie nieuniknione, a jedynie
przesunie sie� w czasie o kilka miesie�cy. Unia Europejska stoi obecnie przed
podobnym dylematem jak Stany Zjednoczone w 2008 r., gdy ku upadkowi
chyli� sie� bank Lehmann Brothers. Dylemat ten dotyczy pomocy finansowej,
jej wysokości, celowości i w �atpliwości zwi �azanych z pytaniem o bankructwo
jako alternatywne rozwi �azanie.

Pakiet ratunkowy przekazany Grecji, a opiewaj �acy na sume� 110 miliardów
euro, jest bardzo wyraźnym sygna�em, z�e kraje strefy euro gotowe s �a bronić
unii monetarnej, a pomoc dla kraju, który w danym momencie znalaz� sie�
w z�ej kondycji gospodarczej, lez�y w interesie ca�ej Wspólnoty. Istnieje takz�e
polityczne i dość wyraźne zobowi �azanie ze strony państw cz�onkowskich, z�e
utrzymanie wspólnej waluty jest dla nich priorytetem, a zapewnienie p�yn-
ności zagroz�onym krajom jest konieczne równiez� ze wzgle�du na spekulacje
przeciwko wspólnej walucie, które jak najszybciej nalez�y ukrócić.
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Pomoc dla Grecji moz�e być jedynie tymczasowym od�oz�eniem problemu,
gdyz� maj �ac na uwadze przyzwyczajenia greckiego spo�eczeństwa do z�ycia
ponad stan, zami�owanie greckiego rz �adu do wysokich podwyz�ek p�acowych,
zw�aszcza w sektorze publicznym, oraz wyraźnie zmieniaj �ac �a sie� na nie-
korzyść strukture� spo�eczn �a, w której przybywa ludzi w wieku poprodukcyj-
nym, a pracuj �acych i tym samym p�ac �acych podatki, jest coraz mniej, to wy-
daje sie�, z�e obecne za�amanie finansów publicznych Grecji moz�e stanowić
jedynie pocz �atek wielkiego wyzwania, przed jakim stoi ten naród w postaci
konieczności dokonania radykalnej zmiany strukturalnej, a nie wprowadzeniu
jedynie chwilowych wyrzeczeń pod has�em walki z deficytem i d�ugiem
publicznym. Wśród niezbe�dnych zmian, których wymaga grecka gospodarka,
mog �a znaleźć sie� m.in.:

� Obniz�enie p�ac na poziomie nie mniejszym niz� 30%.
� Znaczne wyd�uz�enie wieku emerytalnego, tj. do 70 lat.
� Zwolnienie blisko 30% osób zatrudnionych w sektorze publicznym.
� Podniesienie podatków oraz umocnienie kontroli skarbowej i wspó�pracy

z innymi państwami ze wzgle�du na cze�ste lokowanie kapita�u greckiego poza
granicami kraju.

� Opodatkowanie aktywów finansowych zamoz�nej cze�ści spo�eczeństwa
oraz zapobieganie przed lokowaniem tych kapita�ów za granic �a11.

Powyz�sze zestawienie koniecznych zmian wymaga�oby podje�cia odwaz�-
nych, politycznie niepopularnych decyzji, które niew �atpliwie spotka�yby sie�
z wielkim sprzeciwem spo�ecznym oraz „śmierci �a polityczn �a” decydentów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie.

Gdyby Grecja nie by�a w strefie euro, moz�na by rozwaz�ać inne rozwi �aza-
nie, jakim mog�oby być dodrukowanie pustego pieni �adza i tym samym dopro-
wadzenie do wysokiej inflacji, która spowodowa�aby, z�e realna wartość zwra-
canego d�ugu by�aby drobnym procentem tego, co poz�yczono. Grecja jednak
nie posiada takiej moz�liwości ze wzgle�du na wspóln �a polityke� pienie�z�n �a
prowadzon �a przez Europejski Bank Centralny.

Kwestie fiskalne nie s �a problemem wy� �acznie kilku wymienionych krajów,
problemy te dotycz �a takz�e najwie�kszych krajów UE, takich jak Wielka Bryta-
nia czy Francja oraz państw spoza wspólnoty, a wśród nich przede wszystkim
Stanów Zjednoczonych. Ponowny wybuch kryzysu fiskalnego w ci �agu najbliz�-
szych 3-5 lat moz�e przynieść jeszcze trudniejsze do zniwelowania skutki,

11 Na podstawie: www.obserwatorfinansowy.pl/2010/04/29/dlaczego-grecja-powinna-zban-
krutowac/?K=Krzysztof-Rybinska z dnia 28.05.2010 roku
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a jego si�a rozprzestrzeniania moz�e być bardzo duz�a i dzia�ać na zasadzie
domina. Dlatego tez� nalez�y rozwaz�yć kwestie�, czy bankructwo Grecji juz�
w tym momencie, na przestrzeni 2010 r., pomimo wielu negatywnych skut-
ków nie by�oby przestrog �a dla pozosta�ych państw borykaj �acych sie� z tego
typu problemami, czyli w rezultacie przynios�oby wie�cej korzyści niz� strat.

Konieczność przeprowadzenia radykalnych reform zwi �azanych z wprowa-
dzeniem dyscypliny budz�etowej we wszystkich krajach po�udnia jest nie-
podwaz�alna. Istniej �a obawy, z�e pozosta�e kraje określane mianem PIIGS nie
be�d �a sk�onne do ograniczenia swobody w polityce finansów publicznych
i wprowadzenia politycznie bardzo trudnych reform, jeśli greckie problemy
finansowe zostan �a rozwi �azane przy pomocy EBC i udzia�u pozosta�ych
państw eurolandu, gdyz� be�d �a pewne, z�e solidarność państw strefy euro nie
pozwoli im zbankrutować, bo odbi�oby sie� to na wizerunku i reputacji ca�ej
Unii Europejskiej. Jeśli kryzys, z którym obecnie boryka sie� Grecja, zakoń-
czy�by sie� bankructwem tego kraju, to by�aby to kle�ska wizerunkowa ca�ej
UE, ale g�ównie waluty euro, która aspiruje, by stać sie� istotnym elementem
rezerw światowych po os�abieniu dolara.

Kryzys finansów krajów PIIGS pokazuje, z�e konwergencja realna polega-
j �aca na dopasowaniu gospodarczym państw Wspólnoty, daleka jest od oczeki-
wanego poziomu, a przy okazji wydarzeń takich, jakie mia�y miejsce od
pocz �atku 2010 r., widać, z�e coraz trudniej pogodzić interesy szybciej rozwija-
j �acych sie� Niemiec i Holandii z interesami s�abszych gospodarczo państw,
takich jak W�ochy czy Hiszpania. Moz�emy być pewni, z�e krajów, które bory-
kaj �a sie� obecnie z problemami fiskalnymi, nikt nie usunie ze strefy euro,
a same nie podejm �a takiej decyzji ze wzgle�du na poziom oprocentowania ich
d�ugu, który w momencie opuszczenia Unii Gospodarczo-Walutowej wzrós�by
blisko trzykrotnie. Istnieje jednak ryzyko zwi �azane z tym, z�e kraje dobrze
prosperuj �ace, jak np. Holandia czy Niemcy, czyli kraj, który w najwie�kszym
stopniu finansuje pomoc państwom o s�abszym potencjale gospodarczym,
zechce powrócić do swojej waluty narodowej.

Omówimy teraz analize� kszta�towania sie� kursów walutowych w kontekście
problemów zad�uz�eniowych krajów PIIGS.

Inwestorzy niezalez�nie od tego, czy operuj �a na rynku akcji, obligacji,
surowców b �adź walut, maj �a jedn �a wspóln �a ceche�, nie znosz �a sie� bać. Strach,
obok chciwości i z� �adzy pieni �adza, jak z�adne inne uczucie tak wyraźnie nie
wp�ywa na ich nastroje. Niepewność zamienia sie� w obawe�, za któr �a przycho-
dzi podejrzliwość, a wkrótce po tym pojawia sie� zdenerwowanie i frustracja.
Z tego miejsca jest juz� tylko krok do ogarniaj �acej paniki, rozlewaj �acej sie� na
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wszystkie rynki. Jest to bodajz�e jedna z najsilniej dzia�aj �acych emocji, która
zazwyczaj pcha ceny tylko w jedn �a strone�. W dó�.

Przedstawione wcześniej problemy krajów PIIGS nie s �a bez znaczenia
w kontekście potencjalnej projekcji kursów walutowych. Przeciwnie, olbrzy-
mie d�ugi publiczne oraz niepokoj �ace rozmiary deficytów budz�etowych dobrze
wpisuj �a sie� w negatywne wskazania analizy fundamentalnej (fundamental
analysis) dla krajów strefy euro. Rosn �ace ryzyko, a wie�c moz�liwość nieosi �ag-
nie�cia oczekiwanego efektu12 musi zostać odzwierciedlone w biez� �acych no-
towaniach. W kontekście problemów państw dobrym miernikiem wielkości
ich zagroz�enia jest wielkość spreadu obligacji danego kraju do obligacji nie-
mieckich, uznawanych za najbardziej stabilne i pewne. Oczywiście wzrost
spreadu jest niekorzystny w przypadku taktyki awersji do ryzyka (risk aver-
sion) i wskazuje na pog�e�biaj �ace sie� problemy gospodarki danego kraju.

Wykres 3. Spread obligacji poszczególnych krajów
do dziesie�cioletnich obligacji niemieckich

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie www.tradingeconomics.
com oraz www.xtb.pl

Nalez�y zastanowić sie� nad tak znacznym podwyz�szeniem oprocentowania
obligacji krajów po�udnia Europy w stosunkowo krótkim czasie oraz przeana-

12 K. J a j u g a, Zarz �adzanie ryzykiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007,
s. 13.
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lizować czynniki, które o tym zadecydowa�y. Rozpatruj �ac zatem zachowanie
kursów walutowych i podejmuj �ac próby ich dalszego kszta�towania, z punktu
widzenia analizy fundamentalnej nalez�y brać pod uwage� publikacje dotycz �ace
mie�dzy innymi: GDP (Gross Domestic Product), stopy bezrobocia, zmiany
zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, produkcji przemys�owej, sprzedaz�y
detalicznej, inflacji, bilansu handlowego (Trade Balance), raporty czo�owych
banków centralnych. Potencjalne zagroz�enie, które wyst �api�o m.in. w Grecji,
sprawia, z�e wieloletnie zaniechania prowadzone w ramach rozpasanej polityki
budz�etowej dotkn �ać mog �a nie jednego czy dwóch wyz�ej wymienionych czyn-
ników, ale niemal wszystkich, i to w nader krótkim czasie. W prostej konsek-
wencji prowadzić to moz�e do szybkiego za�amania sie� greckich finansów.

Notowania pary EUR/USD obrazuj �a sytuacje� krajów strefy euro w kon-
tekście wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Analizuj �ac zmiany, jakie zacho-
dzi�y w biez� �acym roku na tym rynku, moz�emy wyróz�nić cztery g�ówne czyn-
niki determinuj �ace takie zachowanie. Gra polityczna Unii Europejskiej,
a w szczególności Niemiec (be�d �acych jej najwie�kszym p�atnikiem), publikacja
danych przez Eurostat (co przyczyni�o sie� do pogorszenia nastrojów panuj �a-
cych na rynkach finansowych), kolejne cie�cia ratingów dokonywane przez
mie�dzynarodowe agencje (w tym obniz�ka ratingu Grecji, Portugalii, Hiszpanii
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urzeczywistniaj �aca skale� problemów tych państw), a w konsekwencji utrata
wiarygodności Grecji po� �aczona z zame�tem informacyjnym.

W opinii wielu, problemy krajów po�udnia Europy nie s �a nowe. Narasta�y
systematycznie, a ostatni kryzys, którego symboliczn �a dat �a jest dzień upadku
Lehmann Brothers, jedynie przyśpieszy� ten proces. Szczególn �a uwage� inwes-
torów przyku�a Grecja. Geneza jej problemów z pewności �a lez�y po cze�ści
w prowadzeniu systematycznej polityki stymulowania popytu wewne�trznego
poprzez licznego rodzaju przywileje i ulgi. Kraj, w którym niemal po�owa
doros�ych obywateli pracuje w sektorze budz�etowym, gdzie dodatkowym
wynagrodzeniem jest trzynasta i czternasta pensja, w po� �aczeniu z jednym
z najniz�szych wieków przechodzenia na emeryture� (której wysokość cechuje
sie� jednym z najwyz�szych wspó�czynników ostatnich poborów) � pre�dzej czy
później be�dzie mia� k�opoty.

Spogl �adaj �ac na wykres pary EUR/USD, widać wyraźnie niemal ca� �a histo-
rie� Grecji i jej pozosta�ych niechlubnych towarzyszy. Po kolejnych rekordach
dla tej pary 1.5149 dolara za euro, dnia 8 grudnia 2009 r., agencja Fitch
obniz�y�a rating dla Grecji do BBB+, co oznacza�o najniz�szy poziom ze
wszystkich krajów strefy euro. Pierwszy raz od 10 lat rating Grecji spad�
poniz�ej poziomu A. Wszystko by�o skutkiem rosn �acych obaw o stan finansów
tego kraju. Kurs EUR/USD odpowiedzia� spadkiem o ponad 200 pipsów. Po
paru dniach (tj. 14 grudnia 2009) grecki premier George Papandreu zabra�
g�os, staraj �ac sie� uspokoić inwestorów, og�aszaj �ac m.in. zawieszenie premii
dla kierownictwa z sektora rz �adowego, czy 10% obniz�ke� p�ac dla s�uz�b cy-
wilnych. Efektem tej werbalnej interwencji by�o jednodniowe powstrzymanie
spadków dla tej pary walutowej. Wszystko w zwi �azku doniesieniami anality-
ków o niewystarczaj �acych dzia�aniach rz �adu greckiego, co w zderzeniu
z deklaracjami zwi �azków zawodowych o moz�liwym 24-godzinnym strajku
ostrzegawczym spowodowa�o kolejne ruchy na EUR/USD. Sprzeczne informa-
cje i przeci �aganie liny pomie�dzy greckimi w�adzami staraj �acymi sie� uspokoić
inwestorów a ludności �a kategorycznie przeciwstawiaj �ac �a sie� proponowanym
zmianom, wywo�a�a spadek wspólnej waluty wzgle�dem dolara w tydzień o
przesz�o 600 pipsów. Powsta�y szum informacyjny by� zjawiskiem bardzo
niekorzystnym dla inwestorów i w bezpośredni sposób wp�yn �a� na wahania
kursów walutowych.

W po�owie stycznia oprocentowanie dziesie�cioletnich obligacji rz �adu grec-
kiego dochodzi do 6%, by� to skutek doniesień z okresu pomie�dzy 11 a 14
stycznia, kiedy to Mie�dzynarodowy Fundusz Walutowy (International Mone-
tary Fund) og�osi�, iz� wyśle misje� techniczn �a do Aten, by doradzać Grekom
w sprawie reformy emerytalnej czy polityki podatkowej. Kolejno Komisja



126 ANNA KOWCUŃ, MATEUSZ SUTOWICZ

Europejska oskarz�y�a Grecje� o fa�szowanie statystyk dotycz �acych deficytu
budz�etowego oraz d�ugu publicznego13. Kurs EUR/USD przebi� od góry po-
ziom 1,4000, co stanowi�o waz�ny moment zarówno z punktu widzenia psy-
chologicznego, jak i analizy technicznej (technical analysis). W tym samym
miesi �acu oprocentowanie greckich „dziesie�ciolatek” wzros�o do 7% na skutek
doniesień, iz� Chiny, którym zosta�y zaoferowane te papiery d�uz�ne, nie s �a
zainteresowane zwie�kszaniem stopnia ich ekspozycji14. Niemal w jednym
momencie oprocentowanie greckich obligacji skoczy�o o 0,7%.

Po tych wydarzeniach kurs EUR/USD wszed� w ponadmiesie�czn �a faze�
konsolidacji, trac �ac od grudnia 2009 r. ponad 11%, natomiast oprocentowanie
greckich papierów d�uz�nych przez dwa miesi �ace oscylowa�o w granicach
6-7%. Na rynku moz�na by�o odczuć wyraźnie zniecierpliwienie. Potencjalne
nastroje inwestorów, które s �a tak waz�ne w procesie kszta�towania sie� kursów,
by�y coraz wyraźniej antygreckie. Oczekiwano kolejnych, niepokoj �acych
„bomb informacyjnych”. Pierwsza wybuch�a pod koniec marca, tworz �ac na
wykresie EUR/USD trzy czarne świece, be�d �ace odpowiedzi �a inwestorów na
obniz�ke� przez agencje� Standard & Poor’s ratingu Portugalii (AA � z nega-
tywn �a perspektyw �a). Sytuacja, pocz �atkowo nazwana przez komentatorów
„greck �a tragedi �a”, zosta�a zamieniona w „grecki wirus”, który wdziera� sie� do
kolejnych krajów Europy. Wydźwie�k tej publikacji by� jednoznaczny, zagro-
z�onych jest wie�cej krajów, niz� to sie� pocz �atkowo mog�o wydawać, a Grecja
jest tego jedynie najbardziej spektakularnym przyk�adem. Juz� wcześniej agen-
cja Standard & Poor’s, a 24 godziny po niej agencja Moody’s ostrzega�y
o moz�liwości obniz�enia o dwie oceny jednocześnie d�ugoterminowego ratingu
kredytowego Grecji. Sytuacja ta by�a rzeczywist �a zapowiedzi �a zbliz�aj �acych
sie� wydarzeń. Agencje ratingowe, tak mocno krytykowane za brak ostrzez�eń
w zwi �azku z kryzysem z 2008 r., tym razem same walczy�y o nadszarpnie�t �a
wiarygodność.

Na pocz �atku kwietnia z pomoc �a przysz�a Unia Europejska. Podczas
weekendu zosta�y og�oszone uzgodnienia dotycz �ace planu pomocy dla Grecji,
która mia�a dostać zastrzyk finansowy na preferencyjnych warunkach.
W poniedzia�ek rynek EUR/USD otworzy� sie� luk �a przy pote�z�nym wolume-
nie. Ta solidarna deklaracja krajów Europy wnios�a optymizm w poczynania
inwestorów. Popyt na greckie krótkoterminowe papiery d�uz�ne (6-miesie�czne

13 Na podstawie: www.ft.com/cms/s/0/80d23712-ffe2-11de-ad8c-00144feabdc0.html z dnia
22.05.2010 roku

14 Na podstawie: www.ft.com/cms/s/0/bd55cfcc-0baa-11df-9f03-00144feabdc0.html z dnia
25.05.2010 roku
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i roczne) by� wyz�szy o prawie 400 milionów euro, niz� pocz �atkowo chciano
zaoferować. Wydawać sie� mog�o, iz� pierwsze problemy, jeśli nie zosta�y
opanowane, to przynajmniej s �a pod kontrol �a. Jak sie� później okaza�o, nic
bardziej mylnego. Wszystko, co najgorsze na rynku greckiego d�ugu, dopiero
mia�o nast �apić, a to za spraw �a kolejnych doniesień.

Panuj �aca sytuacja na rynku walutowym by�a bardzo nerwowa. Wie�kszość
inwestorów zwrócona by�a w kierunku informacji p�yn �acych z Niemiec. Od
tej pory jednak wydarzenia potoczy�y sie� b�yskawicznie. 20 kwietnia 2010 r.
greckie bezrobocie by�o na najwyz�szym poziomie od 6 lat, osi �agn �awszy
11,3%. Oprocentowanie obligacji kraju Hellady sie�gne��o rekordowego pozio-
mu 7,84% z rekordowym spreadem 4,73% wzgle�dem benchmarku, jakim s �a
niemieckie bundy. Agencja informacyjna Bloomberg donosi, iz� grecki minis-
ter finansów George Papaconstantinou stwierdzi�, z�e jego kraj moz�e aktywo-
wać plan ratunkowy w wysokości 45 miliardów euro, przyznany przez Unie�
Europejsk �a jeszcze przed zakończeniem omawiania warunków poz�yczki15.
Świadczyć to moz�e o ogromnych potrzebach finansowych Grecji, i to w try-
bie wyj �atkowo pilnym. Po kolejnych 24 godzinach urz �ad statystyczny Unii

15 Na podstawie: www.bloomberg.com/apps/news?pid= 20601087&sid=aqYTUW_3IpG8
z dnia 25.05.2010 roku
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Europejskiej � Eurostat zrewidowa� poziom greckiego deficytu budz�etowego
z 12,9% na 13,6% PKB. Informacja ta zosta�a podana w momencie, gdy
zapad�a decyzja o 24-godzinnym strajku w Grecji, a agencja Moody’s drugi
raz w tym roku obniz�y�a rating dla tego państwa. Dziesie�cioletnie obligacje
osi �agne��y poziom 8,8%, a dwuletnie 10,1%, co jest najwyz�szym poziomem
od 12 lat. To kolejny cios. Grecja wykaza�a prost �a zalez�ność, z�e moment
utraty wiarygodności finansowej jest rezultatem braku moz�liwości sp�aty
wcześniej zaci �agnie�tych zobowi �azań16. Reakcja rynku by�a natychmiastowa
– notowania EUR/USD spad�y z 1,3415 do 1,3360, zaś kontrakty na DAX,
które rano testowa�y maksima z dnia poprzedniego, zacze��y zniz�kować o po-
nad 100 punktów � do poziomu 6175 punktów. G�os w sprawie zmuszone
by�y zabrać Niemcy, które nie mog�y d�uz�ej biernie przygl �adać sie� rozwojowi
sytuacji. Ich po�oz�enie wyda�o sie� równie dramatyczne, jednak za spraw �a
innej przyczyny � ze wzgle�dów politycznych. 9 maja 2010 r. mia�y sie� odbyć
wybory w Nadrenii Pó�nocnej i Westfalii, a w obliczu nieprzychylnych na-
strojów ludności niemieckiej w temacie udzielenia pomocy rozrzutnej Grecji,
nikt nie chcia� podj �ać tej niepopularnej politycznie decyzji. Z drugiej strony
rosn �ace ryzyko upad�ości (default risk) lub restrukturyzacji d�ugu oznacza�o
ryzyko strat dla niemieckich banków, a nawet stabilności europejskiego syste-
mu bankowego. 19 maja Grecja musia�a wykupić obligacje o wartości 8,1
mld euro.

Na kolejne wieści o wzroście oprocentowania 10-letnich obligacji Portuga-
lii do 5,13%, czyli nowego poziomu od chwili wst �apienia tego kraju do strefy
euro i obniz�ki przez S&P ratingu greckich papierów d�uz�nych do poziomu
śmieciowego (junk bonds), g�os musia� zabrać niemiecki minister finansów
Wolfgang Schauble. Stwierdzi�, iz� w ci �agu najbliz�szych kilku dni zosta� og�o-
szony pakiet pomocowy Unii Europejskiej i Mie�dzynarodowego Funduszu
Walutowego. Plan rzeczywiście zostaje wcielony w z�ycie. Rynek EUR/USD
po raz kolejny otworzy� sie� luk �a powyz�ej ostatnich poziomów. Oprocentowa-
nie 10-letnich obligacji rz �adu Grecji z poziomu absolutnych rekordów (oko�o
12,5%) gwa�townie spada (do oko�o 7,5%). Rynek walutowy nadal jednak
wykorzystuje negatywne nastroje, obniz�aj �ac kurs wspólnej waluty w stosunku
do dolara do poziomu 1,2147 – spadaj �ac o 20% w ci �agu ostatnich 5 miesie�-
cy. Kluczowa, w momencie pisania tego artyku�u, jest data 19 maja 2010 r.,
kiedy to Grecja mia�a wykupić znaczn �a cze�ść swoich obligacji. By� to swego

16 Na podstawie: www.obserwatorfinansowy.pl/2010/05/20/money-for-nothing-czyli-droga-
do-rwpg/?k=makroekonomia z dnia 25.05.2010 roku
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rodzaju test dla tego kraju, którego oceniaj �acymi s �a inwestorzy. Udane prze-
prowadzenie tej transakcji nie zamyka�o problemu, ale znacz �aco wp�yne��o na
korzyść w przywracania wiarygodności ca�ej strefy euro.

Olbrzymie znaczenie, które z pewności �a obserwować be�d �a inwestorzy,
dotyczyć be�dzie zachowania mieszkańców Grecji. Protesty, uliczne walki,
opór przed proponowanymi zmianami mog �a w dalszym ci �agu znieche�cać i
pog�e�biać negatywne, rynkowe nastroje. Miejmy nadzieje�, z�e Grecja zachowa
sie� wzorem �otwy, któr �a juz� w styczniu Mie�dzynarodowy Fundusz Walutowy
wspomóg� poz�yczk �a, ale mimo wszystko, bez protestów spo�ecznych uda�o
sie� wprowadzić dotkliwy pakiet reform. W opinii wielu wydaj �a sie� to jednak
zbyt naiwne z�yczenia.

Scenariuszy rozwoju sytuacji dla Grecji i pozosta�ych krajów jest kilka;
wariant optymistyczny natomiast jeden. Zak�adaj �ac, z�e otrzymany pakiet po-
mocowy jest wystarczaj �acy, a Grecja dzie�ki temu finansowemu zabezpiecze-
niu kupi�a sobie czas na wprowadzenie skutecznych reform, to wtedy jest
szansa na odwrócenie sie� sytuacji na parze EUR/USD i zawe�z�eniu premii na
rynkach d�ugu. Zdecydowanie wie�cej jest scenariuszy pesymistycznych.
Szcze�śliwie ich liczba znacznie sie� zmniejszy�a tuz� po otrzymaniu pakietu
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pomocowego. W przeciwnym razie spadek notowań dla EUR/USD by�by
w dalszym ci �agu bardzo gwa�towny, podobnie jak i odp�yw kapita�ów z ryn-
ków wschodz �acych (emerging markets). Obecnie wiele zalez�eć be�dzie od
tego, czy rynek uwierzy w moz�liwość poprawy sytuacji, co skutkować be�dzie
jego uspokojeniem, lub tez� nie. Nalez�y pamie�tać, iz� tak gwa�towne wahania
w oprocentowaniu obligacji s �a jak zamknie�ty kr �ag, gdyz� moz�e zdarzyć sie�
sytuacja, z�e Grecja nie be�dzie w stanie obs�uz�yć papierów o tak wysokim
oprocentowaniu. Spowodowany znacznym odchyleniem gwa�towny wzrost
kosztów ich obs�ugi, w konsekwencji doprowadzi jedynie do odroczonej
w czasie upad�ości. Otwarte pozostaje pytanie o problem groz� �acej restruktury-
zacji greckiego d�ugu. Moz�e ona w konsekwencji wywo�ać podobn �a koniecz-
ność na przyk�ad dla Portugalii. Wtedy wejście Mie�dzynarodowego Funduszu
Walutowego do kolejnych krajów by�oby jeszcze bardziej prawdopodobne.

GREECE – A COUNTRY THAT IS TOO BIG TO COLLAPSE?
AN ANALYSIS OF THE SITUATION OF PUBLIC FINANCES IN THE PIIGS COUNTRIES

AND OF ITS EFFECT ON THE MONETARY MARKET

S u m m a r y

The aim of the present article is to present the convergence criteria contained in the Treaty
of Maastricht and the degree to which it has been actually observed by the countries belonging
to the Euro zone in the last two decades. Also, it tries to give an answer to the question
concerning the rapid moves on the monetary market (with the indication to the EUR/USD
ratio) in the context of the discussed problems of excessive debts incurred by the south Euro-
pean countries. In their analysis the authors pay special attention to Greece.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: deficyt budz�etowy, d�ug publiczny, Grecja, kurs walutowy, ryzyko, obligacje,
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INWESTYCJE ZAGRANICZNE W ROSJI

Inwestycje zagraniczne to jedna z form mie�dzynarodowego transferu kapi-
ta�u, definiowanego w szerokim uje�ciu jako ruch kapita�u odnotowany w bi-
lansie p�atniczym1. W sensie ekonomicznym inwestycje zagraniczne s �a tym
samym co inwestycje krajowe, atoli zewne�trznym źród�em zasilania niweluj �a-
cym luke� mie�dzy wielkości �a krajowych inwestycji a rzeczywistym zapotrze-
bowaniem na nie2.

Inwestycje zagraniczne s �a statystycznie ujmowane w trzech segmentach:
bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), inwestycje portfelowe oraz pozo-
sta�e. Najbardziej korzystnym dla gospodarki przyjmuj �acej i najbardziej za-
awansowanym sposobem wejścia na rynki obce s �a bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, tzn. – wed�ug Mie�dzynarodowego Funduszu Walutowego, a tak-
z�e Organizacji Wspó�pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – inwestycje
dokonywane w celu zdobycia trwa�ego udzia�u w przedsie�biorstwie dzia�aj �a-
cym w gospodarce innej niz� gospodarka inwestora. Trwa�y udzia� jest zazwy-
czaj rozumiany jako efektywny wp�yw na zarz �adzanie przedsie�biorstwem3.

Dr hab. KAZIMIERZ K�OSIŃSKI, prof. KUL � kierownik Katedry Mie�dzynarodowych
Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecz-
nych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji:
Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

Mgr AGATA WANCIO � pracownik Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
w Warszawie; adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

1 A. B u d n i k o w s k i, Mie�dzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE
2001, s. 137.

2 E. B o j a r, Inwestycje zagraniczne w obszarach s�abo rozwinie�tych, Warszawa: PWN
2001, s. 19.

3 W OECD przyjmuje sie�, z�e inwestor posiada wp�yw w przedsie�biorstwie zagranicznym,
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W przypadku inwestycji portfelowych polegaj �a one na zakupie emitowanych
przez skarb państwa papierów wartościowych, zarówno tych o charakterze
d�ugoterminowym (obligacje skarbowe), jak i krótkoterminowych (np. bony
skarbowe), a takz�e zakupie papierów wartościowych emitowanych przez
przedsie�biorstwa (akcje lub obligacje przedsie�biorstw) lub inne podmioty (np.
obligacje jednostek samorz �adowych)4.

Inn �a form �a wejścia na obce rynki s �a inwestycje sklasyfikowane w statysty-
ce bilansu p�atniczego jako „pozosta�e inwestycje”, czyli g�ównie kredyty
finansowe udzielone zagranicy5, a takz�e lokaty na rachunkach w bankach
zagranicznych.

Obserwuj �ac nap�yw inwestycji zagranicznych do gospodarki rosyjskiej,
trzeba zauwaz�yć, z�e przez kilka pierwszych lat od momentu rozpadu Zwi �azku
Radzieckiego by� on stosunkowo ma�y i kszta�towa� sie� średniorocznie na
poziomie 1,4 mld USD. Pocz �awszy od roku 1995 da�a sie� zaobserwować
wyraźna tendencja wzrostu nap�ywu kapita�u do Rosji. Utrzyma�a sie� ona do
roku 1997, w którym odnotowano rekordowy wówczas nap�yw inwestycji
zagranicznych do Rosji � 4,8 mld USD. Pozyska�a ona wówczas wielu inwes-
torów zagranicznych i zaje��a 14 miejsce wśród najwie�kszych światowych
importerów BIZ oraz 2. miejsce w grupie krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej6. Wzros�o równiez� zainteresowanie inwestycjami portfelowymi, w szcze-
gólności państwowymi papierami wartościowymi, które przynios�y w krótkim
okresie zyski rze�du kilkadziesi �at procent. Hossa nie trwa�a jednak d�ugo ze
wzgle�du na kryzys finansowy w 1998 r., który zachwia� zaufaniem inwesto-
rów do rynku rosyjskiego. Konsekwencj �a by�o drastyczne zmniejszenie nap�y-
wu inwestycji zagranicznych w kilku kolejnych latach. Sytuacja uleg�a po-
lepszeniu w 2003 r. Nap�yne��o wtedy do Rosji w postaci róz�nych form inwes-
tycji zagranicznych 29,7 mld USD, co oznacza wzrost rze�du 50% w porówna-

gdy jest w�aścicielem przynajmniej 10% akcji zwyk�ych w firmie, lub ma efektywny wp�yw
na jej zarz �adzanie. Dopuszcza sie� elastyczne traktowanie limitu 10% w niektórych sytuacjach,
kiedy mog �a być wzie�te pod uwage� inne czynniki determinuj �ace wyst �apienie stosunków typo-
wych dla bezpośrednich inwestycji (np. reprezentacja w radzie dyrektorów, udzia� w procesie
podejmowania decyzji, wymiana cz�onków zarz �adu). M. S t a w i c k a, Atrakcyjność inwesty-
cyjna Polski, Warszawa: CeDeWu 2007, s. 19.

4 Przemiany we wspó�czesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. E. Oziewicz,
Warszawa: PWE 2006, s. 118.

5 Wśród kredytów finansowych wyróz�niamy: kredyty przyznawane przez krajowe banki
podmiotom zagranicznym oraz kredyty kupieckie udzielane na finansowanie zagranicznych
transakcji handlowych przez jednego z kontrahentów.

6 S t a w i c k a, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, s. 78.
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niu z rokiem poprzednim. W ogólnej sumie inwestycyjnej najmniejszy udzia�
mia�y inwestycje portfelowe, bo zaledwie 1,3% � �acznych wp�ywów. W formie
bezpośrednich inwestycji wp�yne��o wówczas ok. 23% � �acznej kwoty. Nato-
miast najwie�kszy udzia� mia�y tzw. inne formy inwestycji zagranicznych,
obejmuj �ace przede wszystkim róz�nego rodzaju kredyty – ok. 75% (tab. 2).
Taka struktura inwestycji zagranicznych nie jest jednak powodem do zadowo-
lenia z tego wzgle�du, iz� kredyty to środki, które trzeba zwrócić7.

W roku 2004 utrzymywa�a sie� tendencja wzrostowa i nap�yw inwestycji
zagranicznych do Rosji wyniós� 40,5 mld USD. Dynamiczny wzrost nap�ywu
inwestycji, szczególnie w formie BIZ odnotowano takz�e w kolejnych latach.
W 2005 r. do Rosji nap�yne��o 53,65 mld USD w postaci róz�nych form inwes-
tycji zagranicznych. Najwie�kszy udzia� w � �acznej kwocie inwestycji mia�y
tzw. inwestycje pozosta�e, obejmuj �ace przede wszystkim wp�ywy kapita�u w
postaci róz�nego rodzaju kredytów, w tym kredytów handlowych. Osi �agne��y
one poziom 40,1 mld USD, co stanowi 74,8% ogólnej sumy. Nieznaczny
udzia� mia�y natomiast inwestycje portfelowe – 453 mln USD, czyli 0,8%
� �acznych wp�ywów. Pozosta�a cze�ść kwoty przypad�a na inwestycje bez-
pośrednie, które w 2005 r. osi �agne��y poziom 13,07 mld USD, tj. 24,4% � �acz-
nej kwoty8. Z kolei w 2006 r. nap�yw inwestycji zagranicznych do Rosji
wyniós� 55,1 mln USD (wzrost o 2,7% w stosunku do 2005 roku), w tym
inwestycje bezpośrednie stanowi�y 24,8%, inwestycje portfelowe 5,8%, zaś
inwestycje pozosta�e – 69,4%9.

Rekordowy nap�yw inwestycji zagranicznych do Rosji nast �api� w roku
2007 – 120,941 mld USD. Oznacza to ponad dwukrotnie wie�kszy strumień
nap�ywu kapita�u zagranicznego niz� w roku 2006. Wed�ug danych Rosstatu
bezpośrednie inwestycje w 2007 r. nap�yne��y do kraju na sume� 27,797 mld
USD, co jest kwot �a 2 razy wie�ksz �a w porównaniu z 2006 r. Z kolei wielkość
inwestycji portfelowych za 2007 r. wynios�a 4,194 mld USD, czyli 31,8%
wie�cej od ich nap�ywu w 2006 r. Odnotowano równiez� duz�y nap�yw tzw.
„inwestycji pozosta�ych” – 88,95 mld USD, czyli o 2,3 razy wie�kszy w po-
równaniu z rokiem poprzednim.

7 Dane Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju FR, Federacja Rosyjska. Przewodnik dla
przedsie�biorców 2005, Warszawa: UNIDO 2005, s. 148.

8 Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsie�biorców 2006, Warszawa: UNIDO 2006,
s. 181.

9 Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej. Polskie inwestycje w Rosji w 2006 roku,
http://www.polweh.ru/pl-inwestycje/indexp.shtml
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Zgodnie z Raportem UNCTAD w zakresie wielkości przyci �agnie�tych bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych, w roku 2007 Rosja znalaz�a sie� na 9.
miejscu na świecie (w 2006 – 10., 2005 – 15.). Zarówno w 2007, jak i w
2006 r. wśród krajów rozwijaj �acych sie� Rosja zaje��a 2. miejsce za Chinami
(w 2005 r. – 3.).

Po rekordowym nap�ywie inwestycji zagranicznych do Rosji w 2007 r.,
w kolejnym roku nast �api�o zmniejszenie średniorocznego tempa nap�ywu kapita-
�u obcego o 14,2% (tab. 1)10. Na koniec 2008 r. wartość tych inwestycji wy-
nios�a 103,8 mld USD, z czego 26% stanowi�y bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne, 1,4% � inwestycje portfelowe, zaś 72,6% � tzw. inwestycje pozosta�e.

Tab. 1. Wielkość oraz dynamika nap�ywu inwestycji zagranicznych do Rosji
w latach 2004-2008 w podziale na bezpośrednie, portfelowe oraz pozosta�e

Rok
Wielkość w mln USD Dynamika w %

Ogó�em
Bezpo-
średnie

Portfe-
lowe

Pozo-
sta�e

Ogó�em
Bezpo-
średnie

Portfe-
lowe

Pozosta�e

2004 40509 9420 333 30756 136,4 138,9 83,0 136,6

2005 53651 13072 453 40126 132,4 138,8 136,3 130,5

2006 55109 13678 3182 38249 102,7 104,6 700,0 95,3

2007 120941 27797 4194 88950 219,6 203,2 131,8 232,6

2008 103769 27027 1414 75327 85,8 97,2 33,7 84,7

Źród�o: Rossijskaja ekonomika w 2008 godu, s. 271.

Choć nap�yw BIZ w uje�ciu bezwzgle�dnym osi �agn �a� w 2008 r. zbliz�on �a
wartość w porównaniu z 2007 r., to uwage� zwraca znacz �acy spadek dynamiki
ich nap�ywu, tj. z 203% w 2007 r. do 97% w 2008 r. Obniz�enie poziomu
BIZ w 2008 r. to przede wszystkim wynik zmniejszenia sie� o 16,3% kredy-
tów otrzymanych od zagranicznych wspó�w�aścicieli podmiotów, podczas gdy
wartość udzia�ów w kapitale podstawowym wzros�a o 7,4%, do poziomu 15,9
mld USD. W ten sposób nast �api�a zmiana struktury bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w RF, tzn. zmniejszy� sie� udzia� kredytów otrzymanych od
zagranicznych wspó�w�aścicieli organizacji z 42,0% w 2007 r. do 36,2%
w 2008 r., a udzia� inwestycji w kapita� podstawowy wzrós� z 53,2 do 58,8%.

10 Analiza nap�ywu inwestycji zagranicznych do Rosji w roku 2008 opiera sie� na Raporcie
Instytutu Ekonomiki Perechodnowo Perioda Rossijskaja ekonomika w 2008 godu. Tendencje
i perspiektiwy, Moskwa 2009.



135INWESTYCJE ZAGRANICZNE W ROSJI

Udzia� zysków reinwestowanych przez zagraniczne przedsie�biorstwa w ogól-
nej sumie BIZ nie uleg� znacz �acej zmianie – ok. 5%.

Tab. 2. Struktura nap�ywu zagranicznych inwestycji do Rosji
w latach 2000-2008

Rodzaj inwestycji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne

40,4 27,9 20,2 22,8 23,3 24,4 24,8 23,0 26,0

Inwestycje portfelowe 1,3 3,2 2,4 1,4 0,8 0,8 5,8 3,5 1,4

Inwestycje pozosta�e 58,3 68,9 77,4 75,8 75,9 74,8 69,4 73,5 72,6

Źród�o: Rossijskaja ekonomika w 2008 godu, s. 272.

W ca�okszta�cie struktury inwestycji zagranicznych, które nap�yne��y do
gospodarki rosyjskiej, w 2008 r. najwie�ksze obniz�enie (o 66,3%) odnotowano
w segmencie inwestycji portfelowych, których podstawow �a cze�ść stanowi �a
inwestycje w akcje oraz depozyty (w 2007 r. – 95,5% wielkości inwestycji
portfelowych, w 2008 – 79,6%). Z tego wzgle�du, z�e kapita� zainwestowany
w tej formie ma charakter nietrwa�y i cze�sto krótkoterminowy, inwestycje
portfelowe s �a najbardziej podatne na okresy dekoniunktury, powoduj �ac gwa�-
towne zmiany w przep�ywach tego rodzaju kapita�u. Zalez�ność te� moz�na by�o
wyraźnie zaobserwować w ci �agu 2008 r. na przyk�adzie Rosji. O ile w okre-
sie styczeń–sierpień moz�na by�o mówić o wzgle�dnej stabilności w nap�ywie
inwestycji portfelowych (spadek nap�ywu o 16,3% w porównaniu z 2007 r.),
o tyle pocz �awszy od września naste�powa� gwa�towny spadek zainteresowania
inwestorów zagranicznych rosyjskimi papierami wartościowymi (spadek na-
p�ywu o 95,5% w porównaniu z 2007 r.). Spowodowa�o to duz�e zawirowania
na gie�dzie papierów wartościowych i odp�yw milionów dolarów kapita�u
zagranicznego z Rosji. Indeks RTS straci� w ci �agu roku 73%, osi �agaj �ac naj-
niz�szy poziom od 1998 r. Najwie�kszy spadek wartości akcji dotyczy� spó�ek
branz�y przemys�owej (80%), podczas gdy sektor ropy i gazu zanotowa� spa-
dek rze�du 60%11. Spadek światowych cen na g�ówne produkty eksportowe
oraz odp�yw kapita�u spowodowa�y dodatkowo os�abienie rubla. W 2008 r.
straci� on w stosunku do koszyka walutowego (0,45 EUR i 0,55 USD) blisko

11 BOFIT weekly, nr 4, 23.01.2009.
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18% mimo interwencji rosyjskich w�adz monetarnych na rynku i stopniowej
dewaluacji rubla.

Szacuje sie�, z�e ca�kowity odp�yw kapita�u z gospodarki rosyjskiej w okre-
sie od sierpnia do grudnia 2008 r. wyniós� 130 mld USD. Gwa�towna reakcja
inwestorów zagranicznych wynika�a g�ównie z pogorszenia klimatu inwesty-
cyjnego spowodowanego os�abieniem koniunktury krajowej, zaangaz�owaniem
Rosji w konflikt zbrojny w Gruzji, a takz�e pog�e�biaj �acym sie� światowym
kryzysem p�ynności oraz kryzysem gospodarczym, który zacz �a� przenosić sie�
z krajów rozwinie�tych do krajów rozwijaj �acych sie�.

Pozosta�e inwestycje w roku 2008 obniz�y�y sie� w stosunku do roku 2007
o 15,3%. Udzia� kredytów handlowych w strukturze pozosta�ych inwestycji
wzrós� z 15,8% w 2007 r. do 21,5% w roku 2008. Z powodu gwa�townego
spadku rezerw walutowych i odp�ywu kapita�u agencja Standard & Poors
obniz�y�a w grudniu 2008 r. d�ugoterminowy rating kredytowy Rosji z BBB+
do BBB, obniz�aj �ac jednocześnie jego perspektywe� z „neutralnej” na „nega-
tywn �a”. Zdolność do sp�aty zaci �agnie�tych zobowi �azań oceni�y niz�ej równiez�
agencje Moody’s oraz Fitch. Decyzje te mog �a wp�yn �ać na dalszy spadek
wartości kredytów zagranicznych udzielanych rosyjskim podmiotom.

Tab. 3. Wielkość oraz struktura nap�ywu inwestycji zagranicznych
do Rosji w podziale na sekcje gospodarki w latach 2006-2009

Wyszczególnienie
Wielkość w mln USD Struktura w %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Przemys� 24607 50163 49704 44,7 41,5 47,9

Transport i � �aczność 5297 6703 4861 9,6 5,5 4,7

Handel hurtowy i detaliczny, napra-
wy samochodów, motocykli oraz
przedmiotów AGD

13089 47310 23905 23,8 39,1 23,0

Obs�uga nieruchomości, dzierz�awy 5998 8414 15378 10,9 7,0 14,8

Us�ugi finansowe 4698 4450 4977 8,5 3,7 4,8

Inne dziedziny 1420 3901 4944 2,5 3,2 4,8

Źród�o: Rossijskaja ekonomika w 2008 godu, s. 273.

W zakresie geograficznej struktury nap�ywu inwestycji zagranicznych
w 2008 r. zachowa�y swoje pozycje najwie�kszych eksporterów kapita�u do
Rosji naste�puj �ace kraje (tab. 4): Cypr, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy,
Luksemburg. W 2008 r. najwie�ksza wielkość nap�ywu (19,9 mld USD, 19,1%
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ogólnego nap�ywu zagranicznych inwestycji do Rosji w danym roku) zagra-
nicznych inwestycji mia�a miejsce z Cypru, natomiast z Wielkiej Brytanii do
Rosji nap�yw by� rze�du 14,9 mld USD (14,4% ogólnego nap�ywu), a z Ho-
landii – 14,5 mld USD (14,0%).

Tab. 4. Wielkość nap�ywu inwestycji zagranicznych do Rosji
w latach 2006-2008 w uk�adzie państw inwestorów (w mln USD)

Rok Holandia USA Cypr
Wielka
Brytania

Niemcy Francja
Luk-
sem-
burg

Pozo-
sta�e

2006 6595 1640 9851 7022 5002 3039 5908 16052

2007 18751 2839 20654 26328 5055 6696 11516 29102

2008 14542 2773 19857 14940 10715 6157 7073 2772

Źród�o: Rossijskaja ekonomika w 2008 godu, s. 274.

Najwie�kszy wzrost nap�ywu inwestycji w 2008 r. mia� miejsce z Niemiec
– 23,1 raza w stosunku do roku 2007. W tym czasie nap�yw inwestycji
z Cypru obniz�y� sie� o 3,9%, z Francji � o 8,0%, USA – o 2,3%. W najwie�k-
szym stopniu zmniejszy� sie� nap�yw z Irlandii – o 43,9%, Wielkiej Brytanii
– o 43,3%, Luksemburga – o 38,6%, a z Holandii o 22,4%.

Jak i w latach poprzednich, najbardziej przyci �agaj �acymi dla inwestorów
z Cypru by�y obs�uga nieruchomości, handel, us�ugi finansowe oraz budow-
nictwo, w których inwestowali oni odpowiednio: 30,9%, 21,5%, 8,4% oraz
6,0% ogó�u inwestycji z Cypru w Rosji w 2008 r. (w 2007 r. te udzia�y
wynosi�y odpowiednio: 19,0%, 45,5%, 7,1% oraz 4,7%).

Inwestorzy z Wielkiej Brytanii preferowali inwestycje w handel, chociaz�
zainwestowali w te� sfere� w 2008 r. 2,9 razy mniej niz� w roku 2007. Na
handel w 2008 r. przypad�o 39,1% ogólnych inwestycji Wielkiej Brytanii
w Rosji (w 2007 r. � 64,2%). Udzia� przemys�u przetwórczego w inwes-
tycjach Wielkiej Brytanii wzrós� z 27,7% w 2007 r. do 31,7% w 2008 r.

W strukturze inwestycji holenderskich w Rosji dosz�o do zmniejszenia
udzia�u dziedziny wydobycia surowców paliwowo-energetycznych z 67,1%
w 2007 r. do 33,1% w 2008 r. W rosyjsk �a elektroenergetyke� zainwestowano
14,7% nap�ywów z Holandii w 2008 r.

Wed�ug stanu na koniec 2008 r. skumulowana wartość inwestycji zagra-
nicznych – z pominie�ciem organów regulacji pienie�z�no-kredytowych, handlo-
wych i depozytowych banków, natomiast w� �aczaj �ac inwestycje rublowe (po
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przeliczeniu na USD) – wynosi�a 264,6 mld USD, co jest wartości �a wie�ksz �a
o 19,9% od wartości pocz �atkowej w danym roku.

W ogólnej wartości skumulowanych inwestycji zagranicznych lideruj �a
tradycyjnie Cypr, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania oraz Niemcy,
których udzia� stanowi� 70,3% (2007 r. – 72,0%). W ci �agu 2008 r. udzia�
pierwszej pi �atki krajów inwestorów w segmencie bezpośrednich oraz pozosta-
�ych zmniejszy� sie� do wielkości 73,4% oraz 57,6% (2007 r. – 77,0% oraz
67,8%), natomiast w sferze portfelowych inwestycji zwie�kszy�y swój udzia�
do 75,3% (2007 r. – 65,1%).

Tab. 5. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych dla państw
podstawowych inwestorów w Rosji na dzień 1 stycznia 2009 r. (mln USD)

Kraj Ogó�em Bezpośrednie Portfelowe Pozosta�e

Cypr 56902 40732 1728 1442

Holandia 46346 35931 41 10374

Luksemburg 34402 1217 273 32912

Wielka Brytania 30811 4647 2339 23825

Niemcy 17425 7275 26 10124

Francja 9542 1927 1 7614

USA 8769 3193 662 4914

Pozosta�e kraje 60402 27470 557 45375

Razem 264599 122392 5627 136580

Źród�o: Rossijskaja ekonomika w 2008 godu, s. 275.

W strukturze zagranicznych inwestycji skumulowanych na koniec roku
2008 przewaz�aj �a pozosta�e, których udzia� wyniós� 51,6%. Udzia� bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych wyniós� 48,3%.

Ze wzgle�du na niewielki dotychczas nap�yw kapita�u zagranicznego w sto-
sunku do moz�liwości ch�onnych gospodarki rosyjskiej, wp�yw inwestycji za-
granicznych na wzrost gospodarczy ma ograniczony charakter. W tworzeniu
produktu krajowego wie�ksz �a role� odgrywaj �a wci �az� inwestycje krajowe i dyna-
micznie rosn �acy eksport. Oddzia�ywanie inwestycji zagranicznych pozostaje
nieznaczne szczególnie w regionach biedniejszych, widoczne jest natomiast
w regionach cechuj �acych sie� wysokimi przychodami, które s �a g�ównymi bene-
ficjentami nap�ywu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (tab. 6). Choć
nap�yw inwestycji zagranicznych do Rosji jest obecnie znacznie skromniejszy
niz� w pozosta�ych państwach grupy BRIC (tzn. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny),
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to ze wzgle�du na rosn �ace zainteresowanie podmiotów zagranicznych gospo-
dark �a rosyjsk �a, przejawiaj �ace sie� w zwie�kszonym nap�ywie inwestycji do tego
kraju i obecności inwestorów w coraz wie�kszej liczbie branz� „pozawydo-
bywczych”, mog �a one w przysz�ości odegrać decyduj �ac �a role� w zakresie
uniezalez�niania kraju od czynników zewne�trznych, zw�aszcza eksportu surow-
ców energetycznych zwi �azanych ze światow �a koniunktur �a cen na te dobra.

Tab. 6. Nap�yw BIZ i zatrudnienie w spó�kach z udzia�em kapita�u zagranicznego
w wybranych regionach (powyz�ej 30 tys. zatrudnionych) w 2006 r.

Regiony
Federacji Rosyjskiej

Nap�yw BIZ
do wybranych

regionów
(w tys. USD)

Udzia� BIZ w
danym regionie w
� �acznej sumie BIZ

w FR (w %)

Zatrudnieni
w spó�kach
z udzia�em
kapita�u za-
granicznego

Udzia� zatrudnio-
nych w spó�kach

z udzia�em kapita�u
zagranicznego

w ogólnej liczbie
zatrudnionych

w regionie (w %)

Moskwa 4 530 706 33,1 633 569 10,1

Obwód Swierd�owski 4042 0,03 186 610 9,0

Sankt-Petersburg 643 450 4,7 159 900 6,5

Obwód Moskiewski 1 390 031 10,2 149 839 5,4

Kraj Krasnojarski 2335 0,02 82 536 5,8

Republika Tatarstan 133 971 1,0 81 325 4,5

Obwód Kemerowski 123 453 0,9 72 907 5,6

Kraj Permski 10 233 0,1 62 008 4,6

Obwód Niz�nonowo-
grodzki

48 413 0,4 60 677 3,5

Obwód Lipiecki 52 842 0,4 60 038 11,0

Obwód Leningradzki 361 606 2,6 55 540 7,5

Obwód Tiumeński 129 419 0,9 49 864 2,7

Obwód Czelabiński 71 957 0,5 49 678 2,9

Kraj Krasnodarski 283 833 2,1 42 501 1,9

Obwód Rostowski 60 107 0,4 42 086 2,2

Republika Baszkor-
tostan

32 231 0,2 40 632 2,2

Obwód Samarski 79 626 0,6 38 403 2,4

Obwód Tulski 78 839 0,6 31 449 4.0

Obwód Archangielski 148 600 1,1 31 449 5,1

Obwód Nowosybirski 16 880 0,1 31 213 2,5

Obwód Irkucki 10 914 0,1 31 122 2,8

Źród�o: A. Wancio, Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarki Federacji Rosyjskiej,
KUL, Lublin 2008 (mps, s. 107).
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Szczególnie poz� �adany dla Rosji jest nap�yw inwestycji bezpośrednich, które nie
tylko zasilaj �a gospodarke� w potrzebny kapita�, ale zwie�kszaj �ac konkurencje�, stano-
wi �a równiez� źród�o zmian jakościowych w przedsie�biorstwach rosyjskich poprzez
stosowanie nowoczesnych metod produkcji i zarz �adzania.

Przyk�ady innych państw wskazuj �a na to, iz� nap�yw inwestycji zagranicznych
niew �atpliwie stwarza szanse� przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Skorzystanie
z tej szansy zalez�y jednak w duz�ej mierze od prowadzonej polityki gospodarczej,
sam nap�yw inwestycji nie zapewnia bowiem dobrobytu. W przypadku Rosji
szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest tendencja do zwie�kszania kontroli
państwa nad gospodark �a. Przejawem tego jest chociaz�by proces wytyczony firmie
Yukos czy anulowanie licencji firmie ExxonMobil na projekt Sachalin-3. Pewn �a
czytelność zasad w zakresie podejmowania inwestycji zagranicznych w Rosji
wnios�a podpisana przez prezydenta dnia 5 maja 2008 r. ustawa ograniczaj �aca
zagraniczne inwestycje w 42. strategicznych sektorach gospodarki. Obok energety-
ki, telekomunikacji, przemys�u lotniczego i obronnego na liście znalaz�y sie� ko-
palnie, spó�ki specjalizuj �ace sie� w technologiach kosmicznych i energii atomowej,
media elektroniczne nadaj �ace na obszarze przynajmniej po�owy kraju, wysoko-
nak�adowe gazety i czasopisma oraz rybo�ówstwo. Sektory te znalaz�szy sie� pod
znaczn �a ochron �a utraci�y tym samym g�ówny bodziec do rozwoju i modernizacji,
jakim jest konkurencja ze strony podmiotów zagranicznych. Analitycy oceniaj �a
ponadto, z�e je�zyk ustawy daje zbyt szerokie pole do interpretacji oraz zostawia
ona otwarte drzwi co do wci �agnie�cia na liste� kolejnych sektorów. Niew �atpliw �a
zalet �a przyje�tej ustawy jest wprowadzenie d�ugo oczekiwanych przejrzystych
zasad co do moz�liwości i zakresu podejmowania inwestycji zagranicznych w tzw.
sektorach zagranicznych12. Podmioty zagraniczne be�d �a potrzebowa�y pozwolenia
rz �adu rosyjskiego na zakup kontrolnego pakietu akcji (ponad 50%) w wie�kszości
sektorów, które znalaz�y sie� na liście. W firmach, które s �a zwi �azane z obszarami
waz�nymi dla narodowego bezpieczeństwa, jak na przyk�ad niektóre zasoby bo-
gactw mineralnych, pozwolenie be�dzie wymagane w przypadku planu nabycia
przez inwestora zagranicznego ponad 10% akcji takiej spó�ki13.

Pog�e�biaj �acy sie� kryzys finansowy i gospodarczy w Rosji potwierdzi� duz� �a
wraz�liwość uzalez�nionej od surowców rosyjskiej gospodarki na procesy zachodz �a-
ce w gospodarce światowej i dowiód�, z�e pozostaje ona rynkiem wysokiego ryzy-
ka dla zagranicznych inwestorów. Widmo pog�e�biaj �acej sie� recesji spowodowa�o

12 Rosja wydziela strategiczne sektory gospodarki, http://ft.onet.pl/10,9495,rosja_wydziela
_strategiczne_sektory_gospodarki,artykul.html

13 Putin signs law limiting Foreign Investment, http://www.theotherrussia.org/2008/05/05/
putin-signs-law-limiting-foreign-investment/
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dodatkowo podje�cie przez w�adze rosyjskie licznych dzia�ań protekcjonistycznych,
które mog �a pe�nić role� hamulca dla nap�ywu inwestycji do Rosji. Producenci
krajowi uzyskali m.in. uprzywilejowany doste�p do zamówień publicznych i be�d �a
mogli korzystać z 25% (max.) preferencji (price surplus) w stosunku do zagra-
nicznych dostawców. Podkreśla sie�, z�e stosowanie tego rodzaju środka moz�e
przynieść ujemne konsekwencje dla Rosji, zw�aszcza: utrate� doste�pu do najnowo-
cześniejszych technologii, zahamowanie rozwoju konkurencji w Rosji, ogranicze-
nie nap�ywu potencjalnych inwestorów poprzez utrudnienie doste�pu wykonawcom
zagranicznym i zachwianie wizerunku Rosji na arenie mie�dzynarodowej14.

Przewiduje sie�, z�e w zwi �azku z kryzysem � w najbliz�szym czasie � zaangaz�o-
wanie inwestorów zagranicznych w lokowanie kapita�u w Rosji be�dzie zdecydo-
wanie mniejsze niz� w latach 2006-2008. Wartość BIZ moz�e spaść nawet o 70%
w porównaniu z 2008 r. Wywóz kapita�u z sektora niefinansowego moz�e kilka-
krotnie przewyz�szyć wielkości nap�ywu kapita�u do Rosji15. Wed�ug analityków
Banku Moskwy inwestorzy wycofaj �a w 2009 r. kolejne 110 mld.

FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA

S u m m a r y

The article describes the amount, structure and dynamics of all types of foreign investments in
Russia, it means foreign direct investments, portfolio investments and so-called the others invest-
ment (mainly credits). Special attention is paid to flows of foreign investments in last two years.
In 2007 they reached the highest level in the history of the country, especially in case of FDI,
which play the most important role in each economy. The trend has changed during the next year,
in which flows of foreign investment into Russia (altogether) declined about 14 per cent. The most
sudden decrease of the investment volume happened in case of portfolio investments. Foreign
investors started to pull their money out of Russian stock exchanges in August of 2008 losing a
confidence in Russian securities and local market. The mains reasons were: Russia’s involvement
in the armed conflict in Georgia, deterioration in economic situation in the country and global
financial crisis.

S�owa kluczowe: inwestycje zagraniczne, Rosja.
Key words: foreign investment, Russia.

14 K. A r t y o m, Association of European Business, Moskwa 2008.
15 Rossijskaja ekonomika w kontekstie globalnych processow. Pierspektiwy 2009 goda,

Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkookresowych, Moskwa, 20 stycznia
2009.
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ATRAKCYJNOŚĆ UKRAINY
DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

W ŚWIETLE WYBRANYCH BADAŃ

WSTE� P

Poste�puj �acy proces globalizacji, wzrost wzajemnych zalez�ności i oddzia�y-
wań pomie�dzy gospodarkami sprawiaj �a, z�e zagadnienie atrakcyjności inwesty-
cyjnej – zarówno w uje�ciu mie�dzynarodowym, jak i w skali kraju – staje sie�
tematem niezwykle waz�nym. Istotność poruszanego problemu nie budzi w �at-
pliwości – „inwestycyjny wizerunek” danego państwa w zasadniczy sposób
określa jego potencja� w zakresie przyci �agania i utrzymania kapita�u zagra-
nicznego. Nap�yw bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) odgrywa
szczególn �a role� zw�aszcza dla tych gospodarek, które cierpi �a z powodu nie-
doboru kapita�ów w�asnych, w tym dla gospodarek w okresie transformacji.
Do takich tez� nalez�y Ukraina.

Oczywiście z perspektywy dokonuj �acego inwestycji transfer kapita�u poza
granice kraju wi �az�e sie� z szeregiem ryzyk, jak choćby niestabilność politycz-
na i prawna kraju przyjmuj �acego, zmienność warunków prowadzenia dzia�al-
ności gospodarczej czy tez� moz�liwa dyskryminacja. Tym waz�niejsze staje sie�
dok�adne przeanalizowanie wszelkich uwarunkowań danego przedsie�wzie�cia.
Tym bardziej tez� pomocne w dokonaniu wyboru staj �a sie� mie�dzynarodowe
rankingi atrakcyjności inwestycyjnej, publikacje wyraz�aj �ace to, jak dany kraj
jest postrzegany i oceniany na arenie światowej.

Mgr KATARZYNA ZIE�TEK-KWAŚNIEWSKA � asystent Katedry Zastosowań Matematyki
w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.
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Celem artyku�u jest przybliz�enie kwestii atrakcyjności inwestycyjnej Ukrai-
ny – próba oceny jej mocnych i s�abych stron – na podstawie wybranych
opracowań odnosz �acych sie� do tego zagadnienia. Cze�ść pierwsza, pe�ni �aca
role� wprowadzenia, poświe�cona zosta�a zaprezentowaniu podstawowych da-
nych dotycz �acych bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie.
W drugiej cze�ści dokonano przegl �adu mie�dzynarodowych rankingów określa-
j �acych pozycje� Ukrainy w światowym systemie gospodarczym, stanowi �acych
bogate źród�o informacji i rodzaj wskazówki przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.

1. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NA UKRAINIE

Zgodnie z danymi Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy1 do 1 stycz-
nia 2010 r. skumulowana wartość BIZ, które nap�yne��y na Ukraine�, wynios�a
40 026,8 mln USD (czyli 872,6 USD per capita), przewyz�szaj �ac � �aczn �a war-
tość BIZ wyznaczon �a na dzień 1 stycznia 2009 r. o 12,4%. W porównaniu
ze stanem sprzed 10 lat skumulowana wartość BIZ notowana na pocz �atek
2010 r. by�a wie�ksza o ponad 12 razy, zaś w odniesieniu do stanu sprzed
5 lat – o 4,4 raza (rys. 1). Niew �atpliwie prze�omowym rokiem w nap�ywie
BIZ by� rok 2005, co z jednej strony zwi �azane by�o ze sprzedaz� �a kombinatu
górniczo-hutniczego Kryworiz�stal, z drugiej zaś z przeje�ciem drugiego co do
wielkości banku na Ukrainie – Aval Bank – przez Raiffeisen International2.

W 2009 r. inwestorzy zagraniczni ulokowali na Ukrainie 5 634,6 mln USD,
co w porównaniu z 10 911,1 mln USD zanotowanymi w roku 2008 oznacza
spadek o 48,4%. Po uwzgle�dnieniu strat, korekt i róz�nic kursowych czysty
przyrost BIZ na Ukraine� w 2009 roku wyniós� 4 410,4 mln USD wobec
6 180,7 mln USD w roku 2008. Tym samym przyrost BIZ w 2009 r. by� mniej-
szy o ponad 1/4, stanowi �ac kontynuacje� spadku obserwowanego równiez� w roku
wcześniejszym – w 2008 roku przyrost BIZ by� o 22,1% niz�szy niz� w roku
20073.

1 Dane na podstawie: m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p *nb:\>@FHn J 2009 D@Pn,
Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, luty 2010, s. 1 (doste�pne na stronie: http://kiev.trade.-
gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,7393,Zagraniczne_i_ukrainskie_inwestycje_bezposrednie_w_
2009_r.html) oraz www.ukrstat.gov.ua (22.05.2010).

2 O. K o n o n o v, Ukraine’s inward FDI and its policy context, Columbia FDI Profiles,
Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, 2010, s. 3; doste�pne na stronie:
http://www.vcc.columbia.edu (22.05.2010).

3 m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p *nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, s. 1 oraz Bezpośrednie
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Rys. 1. Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie
w mln USD (stan na 1 stycznia danego roku)

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Państwowego Komitetu Statystyki
Ukrainy: www.ukrstat.gov.ua (22.05.2010).

Z ca� �a pewności �a spadek nap�ywu BIZ moz�na t�umaczyć maj �acym wp�yw na
nastroje inwestorów kryzysem, ale nie tylko. Jednym z zasadniczych powodów
niskiej atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy jest przede wszystkim brak reform
strukturalnych. Wyraźnie potwierdzaj �a to badania przeprowadzone przez SEOLA
Group Ideas Factory, dotycz �ace klimatu inwestycyjnego na Ukrainie (badanie
przeprowadzone by�o w okresie 12-26 października 2009 r. i obejmowa�o 397
firm). Wśród czynników, które stoj �a na przeszkodzie wie�kszemu nap�ywowi BIZ
do Ukrainy, ankietowani wymieniali przede wszystkim: kryzys finansowo-ekono-
miczny na Ukrainie (98%), jak równiez�: brak skutecznych metod stymulowania
inwestycji zagranicznych (97%), brak państwowych gwarancji ochrony w�asności
i interesów inwestorów zagranicznych (92%) oraz niestabilność polityczn �a
(95%). Mocno akcentowanym problemem jest równiez� korupcja we w�adzach:
ustawodawczej, wykonawczej i s �adowniczej. W jej przypadku tym, co zw�aszcza
niepokoi, jest wzrost wskazań wśród ankietowanych z 74% w październiku
2007 r. do 91% w październiku 2009 r.4

inwestycje zagraniczne na Ukrainie w 2008 roku, oprac. Wydzia� Ekonomiczny Ambasady RP
w Kijowie, 2009, s. 1; doste�pne na stronie: http://www.kijow.polemb.net/files/Tekstowe%
20pliki/I%20polowa%202009/notatka%20BIZ%202008.pdf (22.05.2010).

4 Wszystkie dane na podstawie: http://www.prometr.com.ua/category/analytic/all/3657/mo-
de/print (22.05.2010).
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Zgodnie z danymi Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy do 1 stycznia
2010 r. na Ukraine� nap�yne��y inwestycje ze 125 państw. Co istotne, zaledwie
na 10 z nich przypada�o ponad 80% � �acznych BIZ, wskazuj �ac na duz�y stopień
koncentracji w odniesieniu do krajów-inwestorów. Przygl �adaj �ac sie� strukturze
geograficznej nap�ywaj �acych BIZ, zdecydowanym liderem zestawienia – podob-
nie jak w 2007 i 2008 r. – jest Cypr z udzia�em w skumulowanych BIZ rów-
nym 21,5%5. Inwestorzy z Cypru najwie�cej kapita�u ulokowali w takich sekto-
rach, jak przemys�, w tym przemys� przetwórczy, dzia�alność finansowa, nieru-
chomości i us�ugi dla przedsie�biorstw. Kolejne miejsce za Cyprem, równiez�
niezmiennie, zajmuj �a Niemcy, które � �acznie zaangaz�owa�y w ukraińsk �a gospo-
darke� środki w wysokości 6 613 mln USD. Polska w tym zestawieniu z zain-
westowan �a kwot �a 864,90 mln USD znajduje sie� na 12. pozycji.

Tab. 1. Struktura geograficzna bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na Ukrainie (stan na 1 stycznia 2010)

Kraje Wartość BIZ (mln USD) Udzia� (w %)
Ogó�em 40 026,8 100

w tym:

Cypr 8 593,2 21,5

Niemcy 6 613,0 16,5

Holandia 4 002,0 10,0

Rosja 2 674,6 6,7

Austria 2 604,1 6,5

Wielka Brytania 2 375,9 5,9

Francja 1 640,1 4,1

Stany Zjednoczone 1 387,1 3,5

Brytyjskie Wyspy
Dziewicze

1 371,0 3,4

Szwecja 1 272,3 3,2

W�ochy 992,2 2,5

Polska 864,9 2,2

Szwajcaria 805,5 2

We�gry 675,1 1,7

Pozosta�e kraje 4 155,8 10,3

Źród�o: www.ukrstat.gov.ua (22.05.2010).

5 Nalez�y zauwaz�yć, z�e znaczna cze�ść z tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych to
powracaj �acy z raju podatkowego – Cypru kapita� rodzimy (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
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Analizuj �ac dane dotycz �ace nap�ywu BIZ w przekroju branz�owym, daje sie�
zauwaz�yć pewn �a tendencje� – stopniowe przesunie�cie zainteresowania inwesto-
rów z przemys�u na rzecz dzia�alności finansowej. O ile na pocz �atku 2008 r.
udzia� przemys�u w ca�ości zainwestowanych na Ukrainie środków zagranicz-
nych wynosi� 27,6%, to na pocz �atku 2010 r. zmniejszy� sie� do 22,5%
(z czego 19,3% stanowi� udzia� przemys�u przetwórczego, rys. 2). W tym sa-
mym czasie udzia� sektora finansowego wzrós� z 16,3% do 22,4%. Pozosta�y-
mi branz�ami wzbudzaj �acymi do tej pory najwie�ksze zainteresowanie inwesto-
rów zagranicznych by�y zw�aszcza handel i naprawa (udzia� tego sektora
w ostatnich latach nieznacznie sie� zmienia� – 10,4% na pocz �atku 2008 r.
wobec 10,6% na pocz �atku roku 2010) oraz nieruchomości i us�ugi dla przed-
sie�biorstw (w tym przypadku obserwuje sie� wzrost udzia�u – z 8,6% na po-
cz �atku 2008 r. do 10,2% na pocz �atku roku 2010)6.

Rys. 2. Struktura branz�owa bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na Ukrainie (stan na 1 stycznia 2010)

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie: m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p
*nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, s. 14.

na Ukrainie w 2008 roku, s. 4). Co wie�cej, tak duz�y udzia� inwestycji zagranicznych z Cypru
t�umaczy sie� równiez� tendencj �a rosyjskich przedsie�biorstw do inwestowania na Ukrainie za
pośrednictwem jednostek zarejestrowanych w krajach offshore, w tym w szczególności na
Cyprze, jak równiez� Holandii oraz Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (N. B l y a k h a, Rus-
sian foreign direct investment in Ukraine, Electronic Publications of Pan-European Institute
7(2009), s. 5; doste�pny na stronie: http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Ju-
lkaisut/Blyakha%200709%20web.pdf (22.05.2010)).

6 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie w 2008 roku, s. 2 oraz m>&,FH4Pnp
2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p *nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, s. 14.
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Do istotnych wniosków prowadzi równiez� analiza BIZ na Ukrainie w prze-
kroju regionalnym. W tym wzgle�dzie wyraźnie widocznym zjawiskiem jest
ich przestrzenne zróz�nicowanie, co oznacza, z�e pewne regiony, postrzegane
przez inwestorów jako atrakcyjne, staj �a sie� g�ównymi biorcami kapita�u zagra-
nicznego, podczas gdy inne – uznawane za mniej atrakcyjne – w niewielkim
stopniu korzystaj �a z nap�ywu BIZ (rys. 3).

Rys. 3. Struktura regionalna bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na Ukrainie (stan na 1 stycznia 2010)

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie: m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p
*nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, s. 6.

Regionem, który najsilniej przyci �aga kapita� zagraniczny, jest stolica
Ukrainy. Na pocz �atku 2010 r. udzia� Kijowa w skumulowanych BIZ wynosi�
39,4% wobec 37,8% notowanych rok wcześniej, zaś liczba przedsie�biorstw
z udzia�em kapita�u zagranicznego by�a równa 7814. Kolejne miejsca na
liście, choć ze znacznie mniejszymi udzia�ami w � �acznej kwocie BIZ, zajmuj �a
wschodnie uprzemys�owione regiony Ukrainy – region dniepropietrowski
(z udzia�em równym 7%), charkowski (z udzia�em równym 5,1%) oraz do-
niecki (z udzia�em równym 4,1%). Regionami, które ciesz �a sie� najmniejszym
zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, s �a z kolei regiony: czernio-
wiecki, czernihowski, tarnopolski oraz kirowogradzki, kaz�dy z udzia�em
w skumulowanych BIZ na poziomie oko�o 0,2%. W sumie dziesie�ć naj-
bardziej atrakcyjnych regionów Ukrainy skupia 70,3% � �acznej kwoty BIZ,
podczas gdy na dziesie�ć obwodów zamykaj �acych zestawienie przypada zaled-
wie 3,5% dotychczasowych BIZ (rok wcześniej relacja ta wynosi�a 68,4% do
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3,5%). Nalez�y równiez� dodać, z�e 20,1% BIZ nie zosta�o przyporz �adkowane
do z�adnego z regionów7.

2. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA UKRAINY

W ŚWIETLE WYBRANYCH RANKINGÓW

Atrakcyjność inwestycyjna krajów, panuj �acy w nich klimat inwestycyjny
s �a przedmiotem badań i analiz wielu instytucji i organizacji krajowych oraz
mie�dzynarodowych. Choć pojedynczych rankingów nie nalez�y postrzegać
w kategoriach kryterium rozstrzygaj �acego – czy podj �ać inwestycje�, czy nie
– to niew �atpliwie ich zestawienie moz�e pe�nić pewn �a „s�uz�ebn �a” role� dla
inwestorów zagranicznych.

Jedn �a z istotniejszych opinii na temat warunków prowadzenia dzia�alności
gospodarczej w danym kraju jest przygotowywany przez Bank Światowy
raport Doing Business. Bior �ac pod uwage� szereg czynników wpisuj �acych sie�
w 10 zagadnień tematycznych (np. rozpocze�cie dzia�alności gospodarczej,
uzyskanie kredytu, obrót transgraniczny), eksperci Banku Światowego doko-
nuj �a oceny �atwości prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach. Niestety,
dla Ukrainy wyniki opracowania Doing Business 20108 nie prezentuj �a sie�
korzystnie. Analizuj �ac okres od po�owy 2008 r. do po�owy roku 2009, Ukrai-
na zosta�a sklasyfikowana dopiero na 142. miejscu na 183 kraje obje�te bada-
niem9. Co istotne, jest to rezultat i tak lepszy niz� we wcześniejszym rapor-
cie, kiedy to Ukraina zajmowa�a 146. pozycje�10.

W tab. 2. zawarto wyniki raportu Doing Business 2010 wed�ug kaz�dej
z ocenianych kategorii w zestawieniu z wynikami z roku poprzedniego.

7 m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p *nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, s. 6.
8 Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, The World Bank, Washington

2009; doste�pny na stronie: http://www.doingbusiness.org (22.05.2010).
9 Warto wspomnieć, z�e zgodnie z tym opracowaniem Polska zajmuje 72. miejsce wśród

183 krajów, co oznacza, z�e po zmianie metodologii, w stosunku do wcześniejszego raportu,
pozycja Polski nie uleg�a zmianie. Liderami zestawienia s �a natomiast: Singapur, Nowa Zelan-
dia, Hong Kong oraz Stany Zjednoczone (Doing Business 2010, s. 4).

10 Podany wynik uwzgle�dnia zmiany metodologiczne oraz zwie�kszenie liczby badanych
państw. Zgodnie z raportem Doing Business 2009 Ukraina zajmowa�a 145. lokate� (Doing
Business 2009, The World Bank, Washington 2008, s. 6; doste�pny na stronie: http://www.doin-
gbusiness.org (22.05.2010)).
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Tab. 2. Wyniki raportów Doing Business 200911

i Doing Business 2010 dla Ukrainy

Wyszczególnienie
Doing Business

2010
Doing Business

2009
Zmiana pozycji

Pozycja w rankingu 142 146 +4

rozpocze�cie dzia�alności gospodarczej 134 126 -8

uzyskanie pozwoleń budowlanych 181 181 0

zatrudnianie i zwalnianie pracowników 83 90 +7

rejestracja tytu�u w�asności 141 144 +3

uzyskanie kredytu 30 27 -3

ochrona inwestorów 109 143 +34

system podatkowy 181 182 +1

handel przygraniczny 139 139 0

egzekwowanie kontraktów 43 46 +3

likwidacja dzia�alności gospodarczej 145 145 0

Źród�o: http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=194.

Jak wynika z raportu12, zdecydowanie najgorzej sytuacja Ukrainy przedsta-
wia sie� w takich obszarach, jak: uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, p�acenie
podatków, rozpocze�cie i zakończenie dzia�alności gospodarczej, rejestracja w�as-
ności czy obrót przygraniczny.

Zgodnie z raportem Doing Business 2010, uzyskanie pozwolenia na budowe�
magazynu wymaga na Ukrainie 30 procedur, które zajmuj �a średnio 476 dni13,
podczas gdy dla krajów OECD powyz�sze wskaźniki wynosz �a średnio (odpowied-
nio): 15,1 i 157, dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej Azji: 22,6 i 264,2,
zaś dla znajduj �acego sie� w czo�ówce Singapuru: 11 i 25. Dodatkowym czynni-
kiem, który przes �adza o tak niskiej pozycji Ukrainy, s �a w tym zakresie bardzo
wysokie koszty sfinalizowania formalności zwi �azanych z uzyskaniem pozwoleń
budowlanych, sie�gaj �ace ponad 1449 proc. dochodu per capita, a zatem oko�o
73 razy wie�cej niz� w Singapurze i ponad 11 razy wie�cej niz� w Polsce.

11 Jak wyz�ej, wyniki uwzgle�dniaj �a zmiany metodologiczne, korekte� danych oraz dodanie
dwóch państw.

12 Wszystkie przytaczane dane na podstawie: Doing Business 2010, s. 146, 150 i 159
oraz http://www.doingbusiness.org (22.05.2010).

13 Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych stanowi tez� istotny problem dla przedsie�biorców
w Polsce, która z wymaganymi 30 procedurami zajmuj �acymi średnio 308 dni plasuje sie�
na 164. miejscu.
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Bol �aczk �a prowadz �acych dzia�alność gospodarcz �a na Ukrainie jest równiez�
system podatkowy. W jego kontekście uwage� zwracaj �a przede wszystkim
liczba p�atności w ci �agu roku oraz czas, jaki przedsie�biorstwa średniej wiel-
kości poświe�caj �a na p�acenie podatków. Podczas gdy dla państw OECD liczba
p�atności dokonywanych rocznie wynosi średnio 12,8, które poch�aniaj �a 194,1
godziny, na Ukrainie średnie przedsie�biorstwo zmuszone jest dokonać średnio
147 p�atności, na co przeznacza 736 godzin. Obszar „system podatkowy” nie
nalez�y równiez� do mocnych stron Polski – w zestawieniu tym Polska znajduje
sie� dopiero na 151. pozycji, notuj �ac średnio 40 wymaganych p�atności zajmu-
j �acych rocznie 395 godzin.

Przygl �adaj �ac sie� takim obszarom, jak rozpocze�cie i zakończenie dzia�alnoś-
ci gospodarczej, po raz kolejny problemem okazuje sie� wysokie zbiurokraty-
zowanie, tzn. duz�a liczba procedur koniecznych do wykonania oraz ich czaso-
ch�onność. Za�oz�enie dzia�alności gospodarczej na Ukrainie wi �az�e sie� z 10
procedurami angaz�uj �acymi średnio 27 dni, podczas gdy dla przyk�adu w S�o-
wenii s �a to odpowiednio 3 formalności poch�aniaj �ace 6 dni. Warto dodać, z�e
w tym obszarze równiez� wyników Polski nie moz�na uznać za satysfakcjonu-
j �ace. Choć w porównaniu z poprzednim zestawieniem sytuacja Polski zde-
cydowanie sie� poprawi�a – awans o 28 pozycji14 (ze 145 lokaty na 117) –
to i tak na za�oz�enie firmy poświe�cić trzeba az� 32 dni.

Analizuj �ac uzyskane przez Ukraine� wyniki, nie sposób nie odnieść sie� do
kategorii, w której zanotowa�a ona zdecydowan �a poprawe�. Mowa tu o ochro-
nie inwestorów. Źród�em tej pozytywnej zmiany by�o podpisanie w 2008 r.
ustawy O spó�kach akcyjnych15, w istotnym stopniu uzupe�niaj �acej dotych-
czasowe regulacje prawne dotycz �ace funkcjonowania spó�ek akcyjnych. Usta-
wa w szczególności uregulowa�a kwestie zwi �azane z zatwierdzaniem transak-
cji oraz ochron �a interesów akcjonariuszy mniejszościowych, zwie�kszy�a wy-
mogi dotycz �ace ujawniania informacji w sprawozdaniach rocznych, gwarantu-
j �ac wie�ksz �a przejrzystość dzia�alności spó�ki, jak równiez� określi�a odpowie-
dzialność cz�onków rady nadzorczej w przypadku podejmowania dzia�ań
szkodliwych dla interesu spó�ki16.

14 Wyraźna poprawa wyniku Polski zwi �azana jest z wprowadzeniem zmian dotycz �acych
zak�adania dzia�alności gospodarczej – tzw. jedno okienko – oraz z obniz�eniem minimalnego
poziomu kapita�u za�oz�ycielskiego dla spó�ek z ograniczon �a odpowiedzialności �a i akcyjnych
(Doing business 2010, s. 12; L. B a j, Raport „Doing Business 2010”: Wci �az� cie�z�ki los pol-
skich przedsie�biorców, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7015811,Raport_Doing_Business
_2010_Wciaz_ciezki_los_polskich.html (22.05.2010)).

15 Powyz�sza ustawa wesz�a w z�ycie w dniu 29 kwietnia 2009.
16 Doing Business 2010. Ukraine, The World Bank, Washington 2009, s. 51 (doste�pny na
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Waz�n �a ocen �a kszta�tuj �ac �a inwestycyjny obraz danego kraju jest publikowa-
ny od 1995 r. przez Heritage Foundation i „The Wall Street Journal” raport
Index of Economic Freedom (Wskaźnik wolności gospodarczej). W myśl ra-
portu przez wolność gospodarcz �a rozumie sie� fundamentalne prawo kaz�dej
jednostki do kontrolowania swojej pracy i w�asności, co innymi s�owy ozna-
cza, z�e w warunkach pe�nej wolności gospodarczej jednostka ma swobode�
w zakresie pracy, konsumpcji, wytwarzania i inwestowania zgodnie z w�asn �a
wol �a17. Opracowany ranking stanowi wynik wnikliwej analizy szeregu
zmiennych uje�tych w 10 kategorii, takich jak: swoboda prowadzenia dzia�al-
ności gospodarczej18, polityka handlowa, polityka fiskalna, wydatki rz �ado-
we, polityka monetarna, swoboda inwestowania, bankowość i finanse, ochrona
praw w�asności, poziom korupcji oraz wolność rynku pracy. Ze wzgle�du
na kaz�d �a z wymienionych kategorii poszczególnym krajom przyznawana jest
punktacja w skali od 0 do 100, gdzie wynik 100 oznacza maksymaln �a wol-
ność. Naste�pnie, opieraj �ac sie� na tak otrzymanych sk�adowych wyznaczany
jest indeks wolności gospodarczej, którego poziom stanowi podstawe� do za-
kwalifikowania danego państwa do jednej z pie�ciu kategorii, mianowicie:
„wolne” (wynik: 80-100), „raczej wolne” (wynik: 70-79,9), „umiarkowanie
wolne” (wynik: 60-69,9), „raczej zniewolone” (wynik: 50-59,9) oraz „zniewo-
lone” (wynik poniz�ej 50)19.

Zgodnie z raportem 2010 Index of Economic Freedom20 wskaźnik wol-
ności gospodarczej (IEF) dla Ukrainy wyniós� 46,4, przypisuj �ac j �a do gospo-
darek „zniewolonych”. Tym samym na 179 sklasyfikowanych państw Ukraina
zaje��a dopiero 162. lokate�21, zaś w regionie europejskim obejmuj �acym 43
państwa znalaz�a sie� na ostatniej pozycji. Równocześnie Polska ze wskaźni-

stronie: http://www.doingbusiness.org/Documents/ CountryProfiles/UKR.pdf (22.05.2010)) oraz
Doing Business 2010, s. 39; por. informacje na stronie Wydzia�u Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie: http://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,1065,Podpisanie_
ustawy_o_spolkach_akcyjnych.html (22.05.2010).

17 http://www.heritage.org/index/FAQ.aspx (22.05.2010).
18 Swoboda prowadzenia dzia�alności gospodarczej oceniana jest na podstawie 10 czynni-

ków, dotycz �acych m.in. rozpocze�cia i zakończenia dzia�alności gospodarczej na podstawie
danych Banku Światowego (omawiany wcześniej raport Doing Business).

19 http://www.heritage.org/index/ (22.05.2010).
20 T. M i l l e r, K. R. H o l m e s, 2010 Index of Economic Freedom. The Link Bet-

ween Economic Opportunity and Prosperity, The Heritage Foundation and Dow Jones &
Company, Inc., 2010; doste�pny na stronie: http://www.heritage.org (22.05.2010).

21 Ukraine� wyprzedzaj �a przyk�adowo takie państwa, jak: Niger, Nepal, Etiopia, Bia�oruś
(tamz�e, s. 4-8).
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kiem równym 63,2 zaje��a 71. pozycje� w rankingu światowym i 33. w zesta-
wieniu regionalnym. W porównaniu ze wcześniejszym badaniem wynik Ukrai-
ny pogorszy� sie� o 2,4, stanowi �ac rezultat spadków odnotowanych az� w sześ-
ciu z dziesie�ciu kategorii. Jedynie w trzech obszarach, tj. polityka fiskalna,
wydatki rz �adowe oraz swoboda rynku pracy, sytuacja Ukrainy uleg�a popra-
wie, zaś w odniesieniu do ochrony praw w�asności – pozosta�a bez zmian22.

Rys. 4. Wskaźnik wolności gospodarczej 2010: wyniki Ukrainy
w poszczególnych kategoriach na tle Polski i średniej światowej

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie: M i l l e r, H o l m e s, 2010 Index
of Economic Freedom, s. 14-15, 345-346 oraz 425-426.

22 Tamz�e, s. 345-346 oraz 425-426.
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Juz� pobiez�na analiza wyników raportu pozwala zauwaz�yć (rys. 4), z�e z wy-
j �atkiem dwóch kategorii – polityka handlowa oraz fiskalna – Ukraina osi �aga
wyniki poniz�ej średniej światowej. Obszarami, w których dysproporcja ta jest
najbardziej widoczna, s �a: polityka inwestycyjna, wydatki rz �adowe, korupcja,
ochrona praw w�asności, bankowość i finanse oraz swoboda prowadzenia dzia-
�alności gospodarczej, be�d �aca przedmiotem wcześniejszych rozwaz�ań. Zja-
wiskiem niepokoj �acym, zw�aszcza w odniesieniu do BIZ, jest przede wszystkim
bardzo niska ocena uzyskana w zakresie wolności inwestycyjnej. Uci �az�liwa
biurokracja oraz regulacje prawne, ograniczony doste�p do niektórych sektorów
gospodarki, spowolnienie procesu prywatyzacji, to tylko niektóre z wymienia-
nych problemów stanowi �acych o tak niekorzystnym po�oz�eniu Ukrainy. Równie
istotn �a kwesti �a jest takz�e s�aba ochrona praw w�asności, w przypadku której
uwage� zwracaj �a mie�dzy innymi: zastrzez�enia co do niezalez�ności wymiaru spra-
wiedliwości, problemy z egzekwowaniem kontraktów, moz�liwe wyw�aszczenie,
jak równiez� rozpowszechnienie korupcji23.

Za czynnik pozytywny uznać z kolei nalez�y bardzo dobry wynik (82,6)
odnotowany przez Ukraine� w kategorii polityka handlowa. Autorzy raportu
zauwaz�aj �a, z�e Ukraina poczyni�a znaczne poste�py w zakresie liberalizacji
handlu, co nie oznacza jednak, z�e nie wykazuje w tym obszarze równiez�
braków. Pewne uwagi pojawiaj �a sie� mie�dzy innymi w odniesieniu do niektó-
rych wymogów licencjonowania importu, restrykcji eksportowych czy tez�
podatków i op�at importowych24.

Porównuj �ac wyniki Polski i Ukrainy, najwyraźniej dysproporcje zaznaczaj �a
sie� w takich obszarach, jak: swoboda prowadzenia dzia�alności gospodarczej,
swoboda inwestowania, bankowość i finanse, ochrona praw w�asności oraz rozpo-
wszechnienie korupcji. S �a to kategorie, w których Polska notuje zdecydowanie
lepsze wyniki od Ukrainy. Zgodnie z raportem, lista kategorii, w których to
Ukraina wyprzedza Polske�, jest krótka i obejmuje tylko polityke� fiskaln �a.

Fakt, z�e poziom ochrony praw w�asności nie moz�e być uznany za wystar-
czaj �acy, znajduje tez� odzwierciedlenie w wynikach prezentowanych przez Pro-
perty Right Alliance. W 2010 r. organizacja ta juz� po raz czwarty opubliko-
wa�a raport przedstawiaj �acy Mie�dzynarodowy Indeks Praw W�asności (IPRI
– International Property Rights Index)25. Indeks ten uwzgle�dnia róz�ne zagad-

23 Tamz�e, s. 425-426.
24 Tamz�e.
25 V. S t r o k o v a i in., International Property Rights Index. 2010 Report, Property

Rights Alliance, Washington 2010; doste�pny na stronie: http://www.internationalpropertyrights-
index.org (22.05.2010).
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nienia zwi �azane z ochron �a praw w�asności, które wpisuj �a sie� w takie bloki
tematyczne, jak: otoczenie polityczne i prawne (w tym: niezalez�ność wymiaru
sprawiedliwości, rz �ady prawa, kontrola korupcji, stabilność polityczna), mate-
rialne prawa w�asności (w tym: ochrona materialnych praw w�asności, re-
jestracja w�asności, doste�p do kredytów) oraz prawa w�asności intelektualnej
(w tym: ochrona praw w�asności intelektualnej, ochrona patentowa, piractwo
praw autorskich)26. W przypadku państw, które nie nalez� �a do OECD, aspek-
tem uwzgle�dnianym dodatkowo jest równouprawnienie kobiet badane w kon-
tekście praw w�asności27.

Zgodnie z najnowszym opracowaniem International Property Rights Index:
2010 Report Ukraina z wynikiem 4,1 punkta (na 10 moz�liwych) zaje��a 97.
miejsce na 125 badanych państw, dziel �ac te� pozycje� z takimi krajami, jak
Kirgistan, Macedonia i Indonezja28. Zdecydowanie najgorzej sytuacja Ukrai-
ny przedstawia sie� w obszarze materialnych praw w�asności, gdzie zajmuje
98. lokate� wraz z Madagaskarem, Serbi �a, Etiopi �a oraz Polsk �a. Ze wzgle�du na
otoczenie polityczne i prawne Ukraina plasuje sie� na 95. pozycji na równi
z Argentyn �a, Gujan �a, Indonezj �a oraz Gruzj �a. Natomiast w kategorii intelek-
tualne prawa w�asności znajduje sie� na 89. miejscu w towarzystwie: Malawi,
Dominikany, Sri Lanki, Czadu oraz Madagaskaru29.

W porównaniu do wcześniejszego badania wynik IPRI uzyskany przez
Ukraine� pogorszy� sie�, co nie oznacza jednak, z�e w pewnych podkategoriach
nie odnotowano równiez� pozytywnych zmian. Wśród nich znalaz�y sie�: nie-
zalez�ność wymiaru sprawiedliwości, rz �ady prawa oraz doste�p do kredytów30.

Jedn �a z istotnych kategorii poddawanych ocenie, pojawiaj �ac �a sie� zarówno
w ramach Indeksu Wolności Gospodarczej, jak i Mie�dzynarodowego Indeksu
Praw W�asności, jest poziom korupcji. Podstaw �a do dokonania jego oceny
jest publikowany od 1995 r. przez Transparency International Indeks Percep-
cji Korupcji (CPI – Corruption Perception Index), wyraz�aj �acy nie tyle fak-
tyczny poziom korupcji sektora publicznego, ile jego postrzeganie przez eks-
pertów oraz ludzi biznesu. Wartość indeksu mieści sie� w przedziale 0-10,
przy czym im niz�szy wynik, tym wyz�ej oceniany poziom korupcji.

Kszta�towanie sie� Indeksu Percepcji Korupcji dla Ukrainy za okres ostat-
nich pie�ciu lat zestawiono w tab. 3.

26 Tamz�e, s. 23.
27 Tamz�e, s. 69.
28 Polska w tym zestawieniu plasuje sie� na 53. pozycji.
29 S t r o k o v a, International Property Rights Index. 2010 Report, s. 33-39.
30 Tamz�e, s. 135.



156 KATARZYNA ZIE� TEK-KWAŚNIEWSKA

Tab. 3. Indeks Percepcji Korupcji (CPI)
dla Ukrainy w latach 2005-2009

Rok Pozycja Liczba krajów CPI Przedzia� ufności Liczba badań

2005 107 159 2,6 2,4-2,8 8

2006 99 163 2,8 2,5-3,0 6

2007 118 180 2,7 2,4-3,0 7

2008 134 180 2,5 2,2-2,8 8

2009 146 180 2,2 2,0-2,6 8

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Transparency International: http://www.trans-
parency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009 (22.05.2010).

Analiza powyz�szych danych nie pozostawia w �atpliwości, z�e Ukraina jest
postrzegana jako kraj o szeroko rozpowszechnionej korupcji, która z kolei
stanowić moz�e znacz �acy czynnik destymuluj �acy nap�yw kapita�u zagraniczne-
go. W 2009 r. z wynikiem 2,2 na 180 państw Ukraina znalaz�a sie� na 146.
miejscu, ex aequo z takimi krajami, jak Rosja, Kenia, Ekwador, Kamerun,
Timor Wschodni, Sierra Leone i Zimbabwe. Polska w tym czasie z wynikiem
5,0 zajmowa�a 49. pozycje� wraz z Jordani �a i Bhutanem31. Obserwowane zja-
wisko korupcji jest tym bardziej niepokoj �ace, z�e w ci �agu ostatnich lat pozycja
Ukrainy w rankingu jest coraz s�absza, co oznacza, z�e problem korupcji jest
wci �az� aktualny i dotkliwie odczuwany32.

Zagadnienie atrakcyjności inwestycyjnej państw sta�o sie� równiez� przed-
miotem badań prowadzonych przez UNCTAD (Konferencje� Narodów Zjedno-
czonych ds. Handlu i Rozwoju). W celu dokonania jej oceny UNCTAD stwo-
rzy�a dwa wskaźniki: Inward FDI Performance Index oraz Inward FDI Poten-
tial Index. Pierwszy z nich, liczony jako relacja udzia�u danego kraju w świa-

31 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
(22.05.2010).

32 Warto w tym miejscu przywo�ać wyniki jeszcze jednego z rankingów – rankingu naj-
bardziej atrakcyjnych dla inwestorów sektorów ukraińskiej gospodarki (przede wszystkim
z perspektywy inwestorów krajowych), opracowanego przez „Gazete� Die�o” przy wspó�pracy
z Amerykańsk �a Izb �a Handlow �a i Mie�dzynarodow �a Korporacj �a Finansow �a. Jak wynika z badań
(przeprowadzonych w grupie ekspertów z ponad 98 firm i organizacji), na pierwszym miejscu
wśród podstawowych problemów utrudniaj �acych inwestorom prowadzenie dzia�alności gospo-
darczej na Ukrainie znalaz�a sie� korupcja (60% ankietowanych wskaza�o ten czynnik jako
g�ówny problem); Najatrakcyjniejsze sektory ukraińskiej gospodarki, http://www.efi24.com/
info?itemId=109259&id=UA&rob=Najatrakcyjniejsze-sektory-ukrainskiej-gospodarki&j=pl
(22.05.2010).
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towym nap�ywie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do jego udzia�u
w światowym PKB, ukazuje skuteczność krajów w obszarze pozyskiwania in-
westycji zagranicznych. Kolejny natomiast, wyznaczany na podstawie 12.
zmiennych o charakterze gospodarczym i strukturalnym (np. PKB per capita,
udzia� eksportu w PKB, udzia� wydatków na badania i rozwój w PKB, ryzyko
kraju), wyraz�a potencja� danego kraju w zakresie przyci �agania zagranicznych
inwestorów33.

Wed�ug drugiego z wyróz�nionych wskaźników – Inward FDI Potential Index
– za okres 2004-2006 z wynikiem 0,26 Ukraina znalaz�a sie� na 44. miejscu (na
141 badanych państw), tuz� za Polsk �a (43. miejsce), �otw �a (42. miejsce) i We�gra-
mi (41. miejsce). Liderem zestawienia s �a w tym okresie Stany Zjednoczone
(z wynikiem 0,618), za którymi plasuj �a sie� kolejno Singapur (z wynikiem 0,465)
i Wielka Brytania (z wynikiem 0,447). Wyraźnie pozytywnym sygna�em dla
Ukrainy jest fakt, z�e na przestrzeni ostatnich lat jej pozycja systematycznie sie�
poprawia�a. I tak: za okres 2000-2002 Ukraina zajmowa�a 94. lokate�, za okres
2001-2003 – 62. lokate�, za okres 2002-2004 – 56. lokate�, zaś za okres 2003-
2005 – juz� 48. lokate�34.

Do szczególnie interesuj �acych wniosków prowadzi konfrontacja powyz�-
szych rezultatów z wynikami Inward FDI Performance Index. Zgodnie z nimi
za okres 2005-2007 Ukraina uplasowa�a sie� na wysokiej 35. pozycji35, pod-
czas gdy w latach 2002-2004 znajdowa�a sie� jeszcze na 71. miejscu. Co cie-
kawe, ta 35. lokata oznacza, z�e Ukraina w tyle pozostawi�a wcześniej wymie-
nian �a Polske� (60. pozycja), We�gry (45. pozycja) czy Stany Zjednoczone (115.
pozycja)36. Ostatecznie zestawienie powyz�szych dwóch indeksów, dla okresu
2004-2006, pozwoli�o zakwalifikować Ukraine� do grupy faworytów (front-
-runners)37.

Pewn �a wskazówk �a przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mog �a być
równiez� wyniki badań konkurencyjności prezentowane co roku przez Świato-
we Forum Ekonomiczne. Konkurencyjność, rozumiana jako zbiór instytucji,

33 World Investment Report 2008. Transnational Corporations, and the Infrastructure
Challenge, UNCTAD, Nowy Jork, Genewa 2008, s. 10-11 oraz 34; doste�pny na stronie: http://
unctad.org/en/docs/wir2008_en.pdf (22.05.2010).

34 http://www.unctad.org/TEMPLATES/WebFlyer.asp?intItemID=2472&lang=1 (22.
05.2010).

35 Przypomnijmy jednak, z�e jest to okres dynamicznego wzrostu nap�ywu BIZ do ukraiń-
skiej gospodarki.

36 http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?intitemid=2471&lang=1 (22.05.2010).
37 http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/matrix_2004-2006_en.pdf (22.05.2010).
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polityk i czynników determinuj �acych poziom produktywności w danym
kraju38, jest tu mierzona za pomoc �a wskaźnika globalnej konkurencyjności
(Global Competitiveness Index – GCI), wyznaczanego na podstawie dwunastu
filarów konkurencyjności, wpisuj �acych sie� w naste�puj �ace trzy grupy tematycz-
ne: podstawowe uwarunkowania, czynniki wzmacniaj �ace efektywność, czynni-
ki innowacyjności i rozwoju. Kaz�dej z grup nadawana jest waga w zalez�ności
od etapu rozwoju danego państwa, przy czym Ukraina zosta�a przyporz �adko-
wana do grupy krajów na drugim etapie rozwoju, czyli do krajów, których
rozwój dokonuje sie� dzie�ki poprawie efektywności39.

Zestawienie wyników opracowań The Global Competitiveness Report dla
lat 2008-2009 i 2009-2010 prezentuje tab. 4.

Wed�ug raportu konkurencyjności 2009-2010 Ukraina zaje��a 82. miejsce
na 133 państwa/gospodarki, co oznacza, z�e w porównaniu z poprzednim ra-
portem40 spad�a w rankingu o 10 pozycji41. Jak wynika z zaprezentowa-
nych danych, zarówno w raporcie konkurencyjności 2008-2009, jak i 2009-
2010, Ukraina najgorzej oceniona zosta�a pod wzgle�dem otoczenia instytucjo-
nalnego. W ramach tego filaru czynnikami, które otrzyma�y najs�absze noty
(wg raportu 2009-2010), by�y mie�dzy innymi: ochrona interesów akcjonariu-
szy mniejszościowych (132. pozycja), skuteczność systemu prawnego w za-
kresie rozstrzygania sporów (130. pozycja), ochrona praw w�asności (127.
pozycja), niezalez�ność wymiaru sprawiedliwości (123. pozycja) czy etyczne
zachowanie firm (121. pozycja). Dla porównania � filarem, w którym Polska
osi �aga zdecydowanie najgorsze wyniki, jest stan infrastruktury (103. pozycja),
w tym zw�aszcza jakość infrastruktury drogowej i portowej42.

Czynnikami najwyz�ej ocenianymi w przypadku Ukrainy by�y z kolei:
rozmiar rynku (ten filar konkurencyjności uzyska� najlepsz �a note� równiez� we

38 The Global Competitiveness Report 2009-2010, ed. K. Schwab, World Economic Forum,
Genewa 2009, s. 4; doste�pny na stronie: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20
Competitiveness%20Report/index.htm (22.05.2010).

39 W raporcie wyróz�niono trzy podstawowe grupy krajów w zalez�ności od etapu ich
rozwoju: kraje oparte na czynnikach produkcji (factors-driven) (w 1. stadium), kraje oparte na
efektywności (efficiency-driven) (w 2. stadium) oraz kraje oparte na innowacjach (innovation-
-driven) (w 3. stadium). Powyz�szy podzia� uzupe�niaj �a kraje w fazie przejściowej – ze stadium
1. do 2. oraz ze stadium 2. do 3. (tamz�e, s. 7-12).

40 The Global Competitiveness Report 2008-2009 obejmowa� 134 kraje.
41 W tym samym czasie Polska awansowa�a z 53. na 46. pozycje�.
42 Te oraz kolejne dane przytaczane za: The Global Competitiveness Report 2009-2010,

s. 258-259 oraz 314-315.
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Tab. 4. Globalny Indeks Konkurencyjności (GCI) dla Ukrainy
w latach 2008-2009 oraz 2009-2010

Wyszczególnienie
GCI 2009-2010 GCI 2008-2009

Ocena Pozycja Ocena Pozycja

Globalny wskaźnik konkurencyjności 4,0 82 4,1 72

Podstawowe uwarunkowania 4,0 94 4,1 86

Instytucje 3,1 120 3,3 115

Infrastruktura 3,4 78 3,1 79

Stabilność makroekonomiczna 4,0 106 4,6 91

Zdrowie i szkolnictwo podstawowe 5,4 68 5,6 60

Czynniki wzmacniaj �ace efektywność 4,0 68 4,1 58

Szkolnictwo wyz�sze i doskonalenie zawodowe 4,4 46 4,5 43

Efektywność rynku dóbr 3,7 109 3,9 103

Efektywność rynku pracy 4,6 49 4,5 54

Rozwój rynku finansowego 3,6 106 4,0 85

Gotowość technologiczna 3,4 80 3,4 65

Rozmiar rynku 4,7 29 4,6 31

Czynniki innowacyjności i rozwoju 3,4 80 3,7 66

Rozwój biznesu 3,6 91 3,9 80

Innowacje 3,2 62 3,4 52

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie: The Global Competitiveness Report 2009-2010,
s. 314 oraz The Global Competitiveness Report 2008-2009, ed. K. Schwab, M. E. Porter,
World Economic Forum, Genewa 2008, s. 334; doste�pny na stronie: http://www.weforum.
org/documents/GCR0809/index.html (22.05.2010).

wcześniejszym raporcie), szkolnictwo wyz�sze i doskonalenie zawodowe, efek-
tywność rynku pracy, innowacyjność oraz zdrowie i szkolnictwo podstawowe.

Na liście przewag konkurencyjnych Ukrainy znajduj �a sie� 23 parametry
(na 110 poddawanych ocenie), w tym mie�dzy innymi: jakość systemu edu-
kacji (49. pozycja), jakość szkolnictwa podstawowego (41. pozycja), jakość
kszta�cenia matematyczno-przyrodniczego (41. pozycja), innowacyjność (32.
pozycja), doste�pność naukowców i inz�ynierów (50. pozycja), udzia� kobiet
w sile roboczej (27. pozycja), jakość infrastruktury kolejowej (30. pozycja)
czy p�ace i produktywność (22. pozycja).

Analizuj �ac raport konkurencyjności, uwage� zwracaj �a równiez� czynniki,
które uznane zosta�y za najbardziej utrudniaj �ace prowadzenie dzia�alności
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gospodarczej. Wśród najcze�ściej wskazywanych problemów znalaz�y sie�43:
niestabilność polityki, doste�p do finansowania, przepisy podatkowe, korupcja
oraz niestabilność rz �adu.

Pozostaj �ac przy problemie konkurencyjności, warto równiez� odnieść sie� do
wyników kolejnego raportu – The Ukraine Competitiveness Report 200944,
którego jednym z elementów jest ocena konkurencyjności regionów Ukrainy
na podstawie metodologii stosowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne
przy opracowywaniu The Global Competitiveness Report. W Raporcie konku-
rencyjności Ukrainy 2009 badaniem obje�tych zosta�o pie�tnaście regionów
(14 regionów oraz miasto Kijów), z których kaz�dy przeanalizowano pod
k �atem wyróz�nionych wcześniej filarów konkurencyjności. Oceny regionów
dokonano w dwóch p�aszczyznach – regionalnej (ranking obejmuje wy� �acznie
regiony Ukrainy) i globalnej (regiony zosta�y porównane mie�dzy sob �a oraz
z krajami/gospodarkami obje�tymi Raportem globalnej konkurencyjności).
Zestawienie otrzymanych wyników prezentuje tab. 5.

Liderem zestawienia konkurencyjności jest miasto Kijów45, którego wy-
nik GCI równy 4,17 przewyz�sza średni wynik dla Ukrainy o 7,2% i plasuje
je w rankingu globalnym na 63. pozycji, tuz� za We�grami. W ścis�ej czo�ówce
znajduj �a sie� ponadto regiony zaporoski – zajmuj �acy w rankingu globalnym
pozycje� kolejn �a za Kijowem, odeski i dniepropietrowski. Regionem, który
zdecydowanie najgorzej prezentuje sie� w zestawieniu, spośród badanych, jest
region zakarpacki, który z wynikiem 3,45 znalaz� sie� na 131. miejscu w oto-
czeniu takich państw, jak Tadz�ykistan i Mali. Tym, co zwraca uwage�, jest
przede wszystkim duz�a rozpie�tość otrzymanych wyników – wystarczy spoj-
rzeć na pozycje globalne najlepiej i najgorzej ocenionego regionu – która
wskazuje na ogromne dysproporcje w konkurencyjności pomie�dzy regionami.
Filarem, w którym dysproporcje te s �a najbardziej widoczne, jest rozwój (wy-
rafinowanie) biznesu (tu rozpie�tość punktowa sie�ga 2,05), zaś najmniej –
zdrowie i szkolnictwo podstawowe (rozpie�tość równa 0,6)46.

43 Z listy pie�tnastu czynników ankietowani mieli wskazać pie�ć, które ich zdaniem naj-
bardziej utrudniaj �a prowadzenie biznesu, a naste�pnie przypisać im rangi od 1 (najbardziej
problematyczny) do 5.

44 The Ukraine Competitiveness Report 2009. Towards Sustained Growth and Prosperity,
Foundation for Effective Governance, 2009; doste�pny na stronie: http://www.feg.org.ua/en/cms/
projects/studying_Ukraine_competitiveness (22.05.2010).

45 Nalez�y przypomnieć, z�e Kijów przoduje równiez� w nap�ywie BIZ.
46 The Ukraine Competitiveness Report 2009. Towards Sustained Growth and Prosperity,

s. 56-59.



161ATRAKCYJNOŚĆ UKRAINY DLA INWESTORÓW

Tab. 5. Regionalny i globalny ranking konkurencyjności
regionów Ukrainy 2009

Regiony

Pozycja
regionalna

(ocena
końcowa)

Pozycja regionalna ze wzgle�du na:
Pozycja
globalna
(na 149
miejsc)

wymagania
podstawowe

czynniki
wzmacniaj �ace
efektywność

czynniki
innowacyj-
ności i roz-

woju

m. Kijów 1 4 1 4 63

zaporoski 2 2 2 1 64

odeski 3 3 3 6 68

dniepropietrowski 4 1 6 3 75

sumski 5 5 5 5 79

doniecki 6 9 4 2 82

lwowski 7 7 7 7 89

po�tawski 8 8 8 8 92

chmielnicki 9 10 9 9 101

czerkaski 10 11 11 10 104

winnicki 11 12 12 12 105

chersoński 12 13 10 11 106

z�ytomierski 13 6 14 14 112

Autonomiczna
Republika Krymu

14 15 13 13 115

zakarpacki 15 14 15 15 131

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie: The Ukraine Competitiveness Report 2009,
s. 129-187.

Obok omówionych wcześniej rankingów, pomocne przy wyborze miejsca
lokowania kapita�u okazuj �a sie� równiez�, nadawane przez mie�dzynarodowe
agencje ratingowe, oceny ratingowe. Pe�ni �a one role� syntetycznego miernika
stabilności oraz wiarygodności makroekonomicznej danego kraju, ocene� stop-
nia zaufania do danej gospodarki. Tym samym stanowić mog �a pewne dorad-
cze narze�dzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W maju 2010 r. Agencja Ratingowa Standard & Poor’s podwyz�szy�a
rating kredytowy Ukrainy w zagranicznej walucie do poziomu B/B oraz rating
zobowi �azań w narodowej walucie do poziomu B+/B. W uzasadnieniu wska-
zano, z�e czynnikami stanowi �acymi podstawe� podwyz�szenia prognozy ratingo-
wej Ukrainy s �a poprawa zagranicznych relacji z kluczowymi partnerami
handlowymi, obniz�enie poziomu taryf gazowych oraz kontynuacja rozmów
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z Mie�dzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pomocy finansowej
dla Ukrainy47.

Wcześniejsza zmiana ratingu przez Standard & Poor’s mia�a miejsce w marcu
2010 r. Wówczas agencja podwyz�szy�a rating kredytowy Ukrainy w zagranicznej
walucie z poziomu CCC+/C- do B-/C oraz rating zobowi �azań w narodowej walu-
cie z B-/C do B/B48. W kilka dniu po og�oszeniu decyzji przez S&P swoje
oceny zmieni�a równiez� Agencja Ratingowa Fitch, która podwyz�szy�a prognoze�
ratingow �a dla Ukrainy z „negatywnej” na „stabiln �a”. Równocześnie agencja
podtrzyma�a d�ugoterminowy rating Ukrainy z tytu�u zobowi �azań w walutach
zagranicznych i w walucie narodowej na poziomie „B-” oraz krótkoterminowy
rating z tytu�u zobowi �azań w walutach zagranicznych na poziomie „B”. Podobnie
jak S&P, agencja Fitch jako podstawe� do podniesienia prognozy ratingowej
wskaza�a wówczas ustabilizowanie sytuacji politycznej na Ukrainie (powstanie
nowej koalicji rz �adowej) oraz rozpocze�cie prac nad budz�etem49.

PODSUMOWANIE

Ostatnia dekada to czas znacz �acych zmian w nap�ywie BIZ do ukraińskiej
gospodarki – po dynamicznym wzroście obserwowanym od 2005 r., w ostat-
nim okresie naste�puje wyraźne spowolnienie procesu nap�ywu kapita�u zagra-
nicznego. Oczywiście jednym z powodów wyhamowania tempa nap�ywu BIZ
do Ukrainy jest światowy kryzys finansowy, skutkuj �acy mniejsz �a w globalnej
skali sk�onności �a do dokonywania inwestycji, w tym w szczególności na
rynkach wschodz �acych50. Przyczyn niskiego zainteresowania inwestorów
zagranicznych lokowaniem kapita�u na Ukrainie nalez�y jednak równiez� szukać
w niej samej, co w zasadzie sprowadza sie� do odpowiedzi na pytanie o atrak-
cyjność inwestycyjn �a tego kraju.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki jest problemem z�oz�onym,
wymagaj �acym przeanalizowania szeregu zmiennych. Wieloaspektowość tego
problemu nieuchronnie prowadzić moz�e do otrzymania róz�nych ocen, w zalez�-
ności od tego, które czynniki atrakcyjności zosta�y uwzgle�dnione i jaka by�a ich

47 http://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a, 9030,Poprawa_miedzynarodowych_ratin-
gow_Ukrainy.html (22.05.2010).

48 http://wiadomosci.onet.pl/2140647,10,item.html, http://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/
article/y,2010,a,7807,html (22.05.2010).

49 http://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/y,2010,a,7890,.html (22.05.2010).
50 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie w 2008 roku, s. 4.
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waga. Nie oznacza to jednak, z�e nie moz�na wskazać pewnych elementów wspól-
nych, które � �acznie sk�adaj �a sie� na inwestycyjny wizerunek kraju.

Niew �atpliwie cennym źród�em informacji u�atwiaj �acym dokonanie oceny
atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki s �a mie�dzynarodowe rankingi, które
bezpośrednio b �adź pośrednio nawi �azuj �a do omawianej kwestii. Ocena Ukrai-
ny, która sie� z nich wy�ania, niestety jest bardzo krytyczna.

Do podstawowych czynników znieche�caj �acych do lokowania kapita�u na
Ukrainie z ca� �a pewności �a nalez�y system prawno-regulacyjny, utrudniaj �acy
prowadzenie dzia�alności gospodarczej (np. wyd�uz�one procedury otwierania
i likwidacji dzia�alności gospodarczej, d�ugie procedury budowlane, „czaso-
ch�onny” system podatkowy). Nie bez znaczenia jest równiez� s�aba ochrona
praw w�asności, w kontekście której mówi sie� przyk�adowo o moz�liwych
trudnościach z egzekwowaniem kontraktów czy o pewnych zastrzez�eniach
kierowanych pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Bez w �atpienia jednym
z zasadniczych problemów ukraińskiej gospodarki jest rozpowszechniona
w sektorze publicznym korupcja, która z perspektywy inwestora zagraniczne-
go jest czynnikiem generuj �acym dodatkowe ryzyko i pewn �a nieprzewidywal-
ność realizowanego przedsie�wzie�cia. Równie istotn �a kwesti �a jest stabilność
polityczna Ukrainy i stabilność w�adzy, które � podobnie jak poprzednie
czynniki � nie s �a dobrze oceniane (choć decyzje o podwyz�szeniu ratingów
kredytowych Ukrainy podje�te w ostatnim czasie uzasadniane by�y mie�dzy
innymi ustabilizowaniem sytuacji politycznej na Ukrainie).

Za niepokoj �ace nalez�y tez� uznać znaczne przestrzenne zróz�nicowanie
Ukrainy pod wzgle�dem konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej.
Potwierdzeniem tych dysproporcji s �a wyraźne rozbiez�ności w zakresie przy-
ci �agania BIZ przez poszczególne regiony kraju, sprzyjaj �ace jego polaryzacji.

Choć obraz Ukrainy kreślony przez mie�dzynarodowe rankingi nie prezen-
tuje sie� korzystnie, nie oznacza to, z�e nie moz�na tez� wskazać czynników
zache�caj �acych do lokowania w niej kapita�u. Za takie w szczególności nalez�y
uznać: strategiczne po�oz�enie Ukrainy (mie�dzy Rosj �a a Uni �a Europejsk �a),
ch�onność rynku oraz tani �a si�e� robocz �a51. Aby jednak Ukraina mog�a
w pe�ni wykorzystać tkwi �acy w niej potencja� oraz zaj �ać znacz �ac �a pozycje� na
mapie inwestycyjnej świata, konieczne jest przede wszystkim uleczenie klima-
tu inwestycyjnego – stworzenie przejrzystego i „przyjaznego” systemu praw-
no-regulacyjnego dla biznesu.

51 M. C z u j k o, Polacy zainwestowali na Ukrainie 864 mln dolarów, http://manager.
money.pl/news/artykul/polacy;zainwestowali;na;ukrainie;864;mln;dolarow,253,0,593149.html
(22.05.2010).
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BIBLIOGRAFIA

m>&,FH4Pnp 2@&>nT>\@,8@>@<nR>@p *nb:\>@FHn J 2009 D@Pn, Państwowy Komitet Statystyki
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THE ATTRACTIVENESS OF UKRAINE FOR FOREIGN INVESTORS
IN THE LIGHT OF SELECTED STUDIES

S u m m a r y

In the face of the progressing globalization, ever closer co-operation and merging econo-
mies, the issue of investment attractiveness of particular countries becomes a more and more
topical problem. We are talking about a certain potential of economies in the sphere of attrac-
ting and next supporting foreign direct investments. The possibility of finding a foreign inves-
tor plays a significant role especially in the case of those countries whose capital supplies are
insufficient. And Ukraine may be considered such a country.

The aim of the article is to examine the problem of investment attractiveness of Ukraine
– to define the factors that stimulate and de-stimulate the influx of foreign direct investments
to this country. In the first part of the article, treated as an introduction, the current data
concerning foreign direct investments in Ukraine are presented, and the second one reviews
international rankings that concern the question of investment attractiveness, defining the
position of Ukraine in the international arena.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ran-
kingi mie�dzynarodowe.

Key words: investment attractiveness, foreign direct investments (FDI), international rankings.
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Skuteczna europejska polityka spójności realizowana w Polsce i w polskich
regionach to polityka, która umoz�liwia osi �agnie�cie zamierzonych celów
wyznaczonych w europejskich i krajowych dokumentach strategicznych oraz
programach operacyjnych. W obecnym okresie programowym, tj. w latach
2007-2013, zadanie to nie jest �atwe. Podstawowym i zarazem jednym z naj-
trudniejszych wyzwań w tej polityce jest konwergencja w rozszerzonej Unii
Europejskiej po roku 2004, w� �aczaj �ac w problematyke� przyst �apienie do Unii
Europejskiej Bu�garii i Rumunii w roku 20071. O wadze tego problemu
świadcz �a cele polityki spójności, w której jako pierwszy cel określono kon-

Dr BARTOSZ JÓŹWIK � adiunkt Katedry Mie�dzynarodowych Stosunków Gospodarczych
w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II;
adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

Dr OLEG GORBANIUK � adiunkt Katedry Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie
Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji:
Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

Dr MARIUSZ SAGAN � adiunkt Katedry Biznesu Mie�dzynarodowego w Kolegium Nauk
o Przedsie�biorstwie, Szko�y G�ównej Handlowej; adres do korespondencji: al. Niepodleg�ości
182, 02-554 Warszawa.

Dr PIOTR ZALEWA � adiunkt Zak�adu Systemów Informacyjnych Zarz �adzania na Wydziale
Ekonomicznym Instytutu Zarz �adzania UMCS; adres do korespondencji: plac Marii Curie-
Sk�odowskiej 5, 20-031 Lublin.
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wergencje�. Zak�ada on stymulowanie potencja�u wzrostu gospodarczego dla
osi �agnie�cia i utrzymania wysokiej stopy wzrostu gospodarczego przy
uwzgle�dnieniu róz�nic w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej2.

Cele europejskiej polityki spójności przek�adaj �a sie� na polityke� spójności
realizowan �a w Polsce. Podstawowym dokumentem programowym jest Narodowa
Strategia Spójności, w której cel g�ówny sformu�owano jako „tworzenie warun-
ków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsie�bior-
czości zapewniaj �acej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności spo�ecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej”3. Tak sformu�owany cel bezpośrednio odnosi
sie� do polityki regionalnej, w tym do polityki regionalnej województwa lubel-
skiego, które d �az�y do zwie�kszenia konkurencyjności, prowadz �acej do szybszego
wzrostu gospodarczego. Istotnym elementem tej polityki jest poprawa atrakcyj-
ności inwestycyjnej, która z jednej strony umoz�liwi szybszy rozwój przedsie�-
biorstw regionalnych, a z drugiej nap�yw kapita�u z innych regionów i krajów.

Dotychczasowe badania wskazuj �a, z�e potencjalna atrakcyjność wojewódz-
twa lubelskiego na tle innych regionów, w tym zw�aszcza województw Polski
centralnej i zachodniej jest niska (klasa E w skali od A do F). Jest to uwa-
runkowane m.in. problemami demograficznymi, s�ab �a doste�pności �a transporto-
w �a oraz ma� �a ch�onności �a regionalnego rynku zbytu. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku pozosta�ych regionów Polski Wschodniej, które w wie�k-
szości zosta�y zakwalifikowane do klasy F4. Podobne oceny atrakcyjności
inwestycyjnej województwa lubelskiego wystawi� Instytut Badań nad Gospo-
dark �a Rynkow �a (IBnGR) z Gdańska, który zajmuje sie� t �a problematyk �a od
1993 r. W najnowszym rankingu IBnGR atrakcyjności województw z 2008 r.
region lubelski zosta� sklasyfikowany na przedostatnim, 15. miejscu w kra-
ju5. W województwie lubelskim najwyz�ej oceniono poziom bezpieczeństwa

2 D. D e n n i n g, M. P a l u c h, Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spój-
ności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013, w: Fundusze Unii Europejskiej
w Polsce na lata 2007-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Lublin: Wydawnictwo
KUL 2009, s. 50.

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspieraj �ace wzrost gospodarczy
i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
2007, s. 40.

4 Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, redakcja
naukowa H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsie�biorstwa, Warszawa:
SGH 2008, s. 54.

5 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 roku, opracowanie
pod redakcj �a T. Kalinowskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gos-
podark �a Rynkow �a, Gdańsk 2008, s. 6.
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(drugie miejsce w kraju), najgorzej natomiast stan infrastruktury spo�ecznej
(ostatnie miejsce w kraju). Istotnym walorem tych ocen jest prowadzenie
analiz w d�uz�szym przekroju czasowym.

Przedstawiona w artykule analiza skuteczności polityki spójności w wymia-
rze regionalnym jest prób �a w� �aczenia sie� do dyskusji nad kszta�tem tej polity-
ki po roku 2013, nawet w wymiarze europejskim. Województwo lubelskie
moz�e być, czy tez� jest, bardzo ciekawym europejskim przyk�adem skutecz-
ności i efektywności instrumentów polityki spójności. Mówi �ac o europejskiej
polityce spójności, prawdopodobnie województwo lubelskie, razem z innymi
z województwami Polski Wschodniej, be�dzie wymieniane obok w�oskiego
Mezzogiorno, czy tez� regionów obejmuj �acych by� �a Niemieck �a Republike�
Demokratyczn �a (NRD).

I. METODA BADAWCZA

1. PROCEDURA BADAŃ

Ocena skuteczności polityki spójności w województwie lubelskim zosta�a
dokonana na podstawie opinii przedsie�biorców. Zadawane pytania nie odnosi-
�y sie� bezpośrednio do dzia�ań realizowanych przez instytucje wdraz�aj �ace,
a raczej do warunków prowadzenia dzia�alności. W ten sposób starano sie�
unikn �ać skojarzenia przy ocenie dzia�ań realizowanych w ramach polityki
spójności z negatywnym wizerunkiem administracji publicznej. Kwestiona-
riusz zawieraj �acy pytania zosta� przygotowany na podstawie studiów doku-
mentów programowych realizacji polityki spójności w województwie lubel-
skim, tj. regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-
2013. Trafność w ten sposób przygotowanych pytań omawiano w ramach
przeprowadzanych indywidualnych wywiadów pog�e�bionych z przedstawi-
cielami: Departamentu Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego Urze�du Marsza�kowskiego Województwa
Lubelskiego, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsie�biorczości w Lublinie,
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA w Lublinie, Regionalnego
Parku Przemys�owego Sp. z o.o. w Świdniku, Odlewni Z� eliwa Lublin Sp.
z o.o. w Lublinie, Per�y – Browary Lubelskie SA w Lublinie, Przedsie�bior-
stwa Renowacji i Konserwacji Budowli s.c. w Lublinie.

Jako metode� gromadzenia danych wybrano ankiete� internetow �a. Kwestiona-
riusz zosta� niezalez�nie oceniony przez pracowników Departamentu Europej-
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skiego Funduszu Spo�ecznego Urze�du Marsza�kowskiego Województwa Lu-
belskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsie�biorczości (LAWP)
w Lublinie (kaz�de pytanie oceniano w skali od 1 do 5 pod wzgle�dem ich
wartości informacyjnej). Uwzgle�dniona w badaniach lista adresów e-mailo-
wych przedsie�biorców dzia�aj �acych w regionie lubelskim zawiera�a 2282
adresów przedsie�biorców. Wśród nich byli przede wszystkim przedsie�biorcy,
którzy sk�adali wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europej-
skiej w ramach konkursów og�aszanych przez LAWP i Departament Europej-
skiego Funduszu Spo�ecznego Urze�du Marsza�kowskiego Województwa Lu-
belskiego. Badania w�aściwe zosta�y poprzedzone badaniami pilotaz�owymi na
50-osobowej próbie. Ostatecznie ca�kowita liczba odes�anych przez przedsie�-
biorców wype�nionych kwestionariuszy wynios�a 451, co oznacza stopień
zwrotu na poziomie 19,8%.

Nades�ane przez przedsie�biorców kwestionariusze zosta�y przeanalizowane
pod wzgle�dem kompletności wype�nienia, czasu poświe�conego na wype�nienie
ca�ego kwestionariusza i w przeliczeniu na jedn �a udzielon �a odpowiedź
(kliknie�cie) oraz poprawności odpowiedzi na pytania, które uznano za diagno-
styczne. Na podstawie tych kryteriów odrzucono 8 kwestionariuszy, a do
dalszych analiz zakwalifikowano 443 kwestionariusze. Ostatecznie efektywny
stopień zwrotu kwestionariuszy wyniós� 19,4%. Bior �ac pod uwage� obszerność
kwestionariusza, obejmuj �ac �a faktycznie co najmniej 85 pytań, uzyskany sto-
pień zwrotu w ankiecie internetowej nalez�y uznać za satysfakcjonuj �acy.

2. OPIS PRÓBY BADAWCZEJ

Spośród 443 zbadanych przedsie�biorstw najwie�cej, bo 37,5% ma swoj �a
siedzibe� (lub siedzibe� filii) w Lublinie, dalszych 14,2% ma j �a w powiecie
lubelskim. Na dalszych miejscach uplasowa�y sie� by�e miasta wojewódzkie
� Zamość (5,6%), Che�m (5,6%), Bia�a Podlaska (5,4%). Porównywalna
liczba zbadanych przedsie�biorstw ma swoj �a siedzibe� w powiecie pu�awskim
(5,6%). Udzia� przedsie�biorstw z pozosta�ych powiatów województwa lubel-
skiego nie przekracza� 5% w przypadku pojedynczej jednostki administracyj-
nej. Filie poza województwem lubelskim ma tylko 15,1% zbadanych przedsie�-
biorstw. W strukturze próby najwie�kszy jest udzia� ma�ych przedsie�biorstw
(do 9 pracowników), który wyniós� 61,6%. Na drugim miejscu znalaz�y sie�
średnie przedsie�biorstwa, zatrudniaj �ace od 10 do 49 osób z udzia�em 27,1%.
Na trzecim miejscu uplasowa�y sie� duz�e przedsie�biorstwa, licz �ace od 50 do
249 pracowników (9,7%). Najmniejszy jest natomiast udzia� przedsie�biorstw
o liczbie pracowników przekraczaj �acej 250 osób (1,6%). Strukture� sprzedaz�y



171SKUTECZNOŚĆ INSTRUMENTÓW EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI

produktów i us�ug w zbadanych przedsie�biorstwach przedstawia wykres 1. Az�
73,8% spośród nich kieruje swoje produkty i us�ugi na rynek lokalny, 65,3%
� na rynek regionalny, 55,6% � na krajowy, a 20,2% � na zagraniczny.

Wykres 1. Udzia� sprzedaz�y produktów i us�ug na poszczególnych rynkach
w badanej grupie przedsie�biorstw

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach

Kwestionariusz obejmowa� takz�e pytanie o przynalez�ność do klastrów.
Cech �a charakterystyczn �a klastrów przemys�owych jest to, z�e przedsie�biorstwa
w nich skupione konkuruj �a ze sob �a, ale jednocześnie wspó�pracuj �a w tych
obszarach, gdzie moz�liwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych
dzia�ań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza
wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a moz�e stać sie� moto-
rem ich rozwoju. Tylko 23,0% zbadanych przedsie�biorców deklarowa�o przy-
nalez�ność do klastra. Jak wynika z analizy kwestionariuszy, odsetek ten po-
równywalny jest w róz�nych sektorach dzia�alności, nie zalez�y takz�e od regio-
nu, rynku zbytu ani wielkości przedsie�biorstwa.

3. INSTRUMENTY POLITYKI SPÓJNOŚCI OCENIANE PRZEZ PRZEDSIE�BIORCÓW

Ocena skuteczności polityki spójności w województwie lubelskim dotyczy
przede wszystkim trafności wsparcia pośredniego (otoczenia przedsie�biorstw)
oraz bezpośredniego dzia�alności przedsie�biorstw. W badaniu ograniczono sie�
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do oceny instrumentów/dzia�ań podejmowanych przez Departament Europej-
skiego Funduszu Spo�ecznego Urze�du Marsza�kowskiego Województwa Lu-
belskiego6 oraz Lubelsk �a Agencje� Wspierania Przedsie�biorczości w Lublinie.
Departament Europejskiego Funduszu Spo�ecznego realizuje na szczeblu re-
gionalnym cztery priorytety Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki (PO KL),
z których trzy maj �a silny wp�yw na atrakcyjność inwestycyjn �a województwa
lubelskiego: priorytet VI � Rynek pracy otwarty dla wszystkich; priorytet
VIII � Regionalne kadry gospodarki oraz priorytet IX � Rozwój wykszta�ce-
nia i kompetencji w regionach. Lubelska Agencja Wspierania Przedsie�bior-
czości realizuje dwie pierwsze osie priorytetowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL): oś I � Przedsie�biorczość
i innowacje oraz oś II � Infrastruktura ekonomiczna. W artykule przedstawio-
no odpowiedzi przedsie�biorców na pytania odnosz �ace sie� do czterech dzia�ań
realizowanych przez wymienione organizacje:

a) wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (dzia�anie 2.3.
drugiego priorytetu: Infrastruktura ekonomiczna RPO WL);

b) wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (dzia-
�anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsie�biorstw w regionie ósmego priory-
tetu: Regionalne kadry gospodarki PO KL);

c) wzrost konkurencyjności przez doradztwo (dzia�anie 1.7. pierwszego
priorytetu: Przedsie�biorczość i innowacje RPO WL);

d) instrumenty poz�yczkowe i pore�czeniowe dla przedsie�biorstw (dzia�anie
2.1. drugiego priorytetu: Infrastruktura ekonomiczna RPO WL).

W przeprowadzonych badaniach odniesiono sie� równiez� do pozosta�ych
priorytetów i dzia�ań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego i regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki,
które nie zosta�y opisane w artykule. Inne dzia�ania wspieraj �ace dzia�alność
przedsie�biorstw realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych
polityki spójności zosta�y pominie�te ze wzgle�du na ograniczon �a liczbe� pytań
ankiety internetowej.

II. WYNIKI BADAŃ

Prezentowane w artykule wyniki badań odnosz �a sie� do oceny skuteczności
polityki spójności, realizowanej na szczeblu regionalnym w wybranych obsza-

6 Departament Europejskiego Funduszu Spo�ecznego UMWL jest instytucj �a pośrednicz �ac �a
I stopnia. Cze�ść zadań/priorytetów wykonuje Wojewódzki Urz �ad Pracy, który pe�ni funkcje�
instytucji pośrednicz �acej II stopnia.
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rach, tj. wsparcia wspó�pracy przedsie�biorstw z instytucjami otoczenia biz-
nesu, wsparcia partnerstw lokalnych i regionalnych w celu opracowania
i wdraz�ania strategii przewidywania i zarz �adzania zmian �a gospodarcz �a, wspar-
cia dzia�alności przedsie�biorstw przez specjalistyczne doradztwo oraz u�atwie-
nia doste�pu przedsie�biorcom do zewne�trznych źróde� finansowych. Nalez�y
zaznaczyć, z�e zakres dzia�ań podejmowanych przez instytucje wdraz�aj �ace
programy finansowane z funduszy europejskich w ramach realizacji polityki
spójności wspieraj �acych dzia�alność przedsie�biorstw jest znacznie szerszy.

a) Wsparcie wspó�pracy przedsie�biorstw z instytucjami otoczenia biznesu

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy jest realizowane
w województwie lubelskim przede wszystkim za pośrednictwem Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsie�biorczości, ale takz�e innych instytucji otoczenia
biznesu i transferu wiedzy. W celu oceny dotychczasowej i planowanej wspó�pra-
cy w badaniu zapytano przedsie�biorców, z których instytucji korzystaj �a lub za-
mierzaj �a korzystać w najbliz�szej przysz�ości. Zdecydowanie najwie�cej zbadanych
firm korzysta ze wsparcia agencji rozwoju regionalnego i lokalnego (27,4%) oraz
organizacji branz�owych przedsie�biorców i pracodawców (18,8%) (wykres 2.).
Waz�n �a role� we wsparciu merytorycznym przedsie�biorców odgrywaj �a ponadto
uczelnie wyz�sze (15,6% wskazań). Za dalece niewystarczaj �ace nalez�y uznać
pomoc dla firm realizowan �a przez parki i inkubatory przemys�owe, centra inno-
wacji i transferu technologii oraz fundusze pore�czeniowe (mniej niz� 2% odpowie-
dzi). Ankietowani przedsie�biorcy s �a zdeterminowani, aby korzystać w przysz�ości
z coraz wie�kszego i bardziej zróz�nicowanego systemu i spektrum wsparcia ofero-
wanego przez instytucje otoczenia biznesu. Najwie�ksz �a róz�nice� pomie�dzy faktycz-
nym (obecnym) a poz� �adanym wsparciem w przysz�ości zaobserwowano w przy-
padku naste�puj �acych IOB: centra innowacji i transferu technologii (1,9% obecnie
i 14,2% planowane w przysz�ości), fundusze pore�czeniowe (1,6% i 11,0%) oraz
fundusze poz�yczkowe (3% i 15,9%). Warto podkreślić, iz� wymienione instytucje
otoczenia biznesu powinny uzyskać wyz�szy poziom wsparcia finansowego i me-
rytorycznego, niz� mia�o to miejsce w przesz�ości. Analizuj �ac faktyczne i poz� �ada-
ne wsparcie ze strony IOB, nalez�y takz�e zwrócić uwage� na stosunkowo niski
poziom wspó�pracy przedsie�biorstw w ramach klastrów (oraz, co jest niepokoj �a-
ce, brak artyku�owania przez firmy takiej potrzeby w przysz�ości).
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Wykres 2. Instytucje otoczenia biznesu, z których badani przedsie�biorcy
korzystali lub zamierzaj �a korzystać w najbliz�szej przysz�ości

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.
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Analizuj �ac zapotrzebowanie na us�ugi poszczególnych instytucji otoczenia
biznesu, warto skonfrontować je z poszczególnymi charakterystykami bada-
nych przedsie�biorstw. W przypadku agencji rozwoju regionalnego i lokalnego,
najrzadziej z ich us�ug korzystaj �a przedsie�biorcy z Lublina i podregionu lu-
belskiego (którzy maj �a w porównaniu do innych miast i powiatów Lubelsz-
czyzny najlepszy doste�p do wielu innych, konkurencyjnych IOB zlokalizowa-
nych w Lublinie). Najcze�ściej wsparcie, jakiego udzielaj �a agencje rozwoju
regionalnego i lokalnego, otrzymuj �a firmy z podregionu che�msko-zamojskie-
go. Znamienne jest to, iz� ze wsparcia uczelni najcze�ściej korzystaj �a firmy
po� �aczone wspó�prac �a w klastrach. S �a one wtedy lepszym i bardziej wia-
rygodnym partnerem dla uniwersytetów. Ponadto w wie�kszym stopniu z us�ug
uczelni korzystaj �a, co zrozumia�e, przedsie�biorstwa z Lublina i podregionu
lubelskiego. Takz�e w przysz�ości wie�cej firm z Lublina (w porównaniu
z firmami spoza Lublina) chce uzyskiwać wsparcie ze strony uczelni.

Jeśli chodzi o jednostki badawczo-rozwojowe, to statystyki wyraźnie wska-
zuj �a, iz� g�ównym obecnie ich klientem (a takz�e w najbliz�szej przysz�ości)
be�dzie sektor produkcyjny oraz duz�e przedsie�biorstwa. Udzia� firm mikro
korzystaj �acych ze wsparcia jednostek badawczo-rozwojowych (B+R), by�
w badanej próbie przedsie�biorstw zatrudniaj �acych do 9 osób znikomy (3,3%),
natomiast w grupie firm duz�ych analogiczny wskaźnik wyniós� 28,6%. Sto-
sunkowo regularnie ze wsparcia sfery B+R korzysta�y takz�e firmy uczestni-
cz �ace w klastrach. W przypadku funduszy pore�czeniowych i poz�yczkowych
zaobserwowano, iz� w przysz�ości najwie�ksze zainteresowanie wsparciem ze
strony tych instytucji be�dzie dotyczy�o sektora us�ug. W uje�ciu regionalnym
najwie�ksze zapotrzebowanie na wsparcie poz�yczkowe zg�osi�y przedsie�bior-
stwa z podregionu bialskiego.

Na Lubelszczyźnie charakterystyczne jest niskie zainteresowanie mikro-
przedsie�biorców korzystaniem ze wsparcia organizacji branz�owych przedsie�-
biorców i pracodawców (jedynie 10% z ankietowanych mikroprzedsie�biorstw
otrzymywa�a pomoc od wspomnianych instytucji). W grupie firm średnich
i duz�ych wskaźniki te oscylowa�y w granicach 30%. W najbliz�szej przysz�ości
ze wsparcia instytucji branz�owych zamierza korzystać w najwie�kszym stopniu
sektor us�ug i handlu, a takz�e firmy uczestnicz �ace w klastrach.

b) Wsparcie partnerstw lokalnych i regionalnych w celu opracowania
i wdraz�ania strategii przewidywania i zarz �adzania zmian �a gospodarcz �a

W ramach realizacji polityki spójności wspierane s �a partnerstwa lokalne
lub regionalne w celu opracowania i wdraz�ania strategii przewidywania i za-
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rz �adzania zmian �a gospodarcz �a. Pomoc w tworzeniu partnerstwa zak�ada udzia�
przede wszystkim przedsie�biorstw, organizacji pracodawców, zwi �azków zawo-
dowych, jednostek samorz �adu terytorialnego oraz urze�dów pracy. W kwestio-
nariuszu zapytano przedsie�biorców, czy widz �a potrzebe� tworzenia takich
partnerstw. Prawie 52% przedsie�biorców odpowiedzia�o, z�e tak. Tylko 8,4%
przedsie�biorców odpowiedzia�o negatywnie, pozostali nie mieli na ten temat
zdania. W kolejnym pytaniu kwestionariusza przedsie�biorcy odpowiadali,
z którymi podmiotami chcieliby stworzyć partnerstwo. Najcze�ściej wskazywa-
no partnerstwa z innymi przedsie�biorstwami (61,7%), naste�pnie z organizacja-
mi pracodawców (34,4%) i jednostkami samorz �adu terytorialnego (wykres 3.).

Wykres 3. Podmioty, z którymi przedsie�biorstwa zainteresowane
s �a stworzyć partnerstwo

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.

W grupie przedsie�biorców, którzy wskazywali che�ć zawarcia partnerstwa
z organizacjami pracodawców, cze�ściej znajdowali sie� przedsie�biorcy posiada-
j �acy filie poza regionem lubelskim. W grupie przedsie�biorców, którzy wska-
zywali che�ć zawarcia partnerstwa z jednostkami samorz �adu terytorialnego,
cze�ściej w porównaniu z innymi sektorami znajdowali sie� przedsie�biorcy
z sektora budowlanego. W porównaniu z innymi podregionami rzadziej zg�a-
szali che�ć zawarcia partnerstwa z organizacjami pracodawców przedsie�biorcy
z podregionu che�msko-zamojskiego.
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Zawi �azywanie partnerstw lokalnych i regionalnych obejmuj �acych jednostki
samorz �adu terytorialnego oraz urze�dy pracy, nasuwa pytanie natury ogólnej
o dotychczasowe doświadczenia przedsie�biorców zwi �azane z korzystaniem z
us�ug świadczonych przez róz�ne instytucje publiczne. W Polsce jakość tych
us�ug i zakres wsparcia ze strony administracji publicznej oraz sposób spra-
wowania w�adzy s �adowniczej s �a od wielu lat oceniane przez podmioty gospo-
darcze krytycznie (w określonych przypadkach nawet bardzo krytycznie).

Ocena dokonana przez przedsie�biorców z województwa lubelskiego jest
zbiez�na z wynikami uzyskiwanymi w ca�ym kraju. Najgorzej oceniana jest
szybkość poste�powania w s �adownictwie (pytano o poste�powanie w s �adach
administracyjnych i w s �adach gospodarczych) oraz dzia�ania administracji dro-
gowych (uzyskiwanie pozwoleń na w� �aczenie dzia�ki do pasa drogowego) (patrz
wykres 4.). W przypadku s �adownictwa administracyjnego ponad 50% zbada-
nych przedsie�biorstw uzna�o szybkość poste�powania za bardzo z� �a i z� �a (dla
s �adownictwa gospodarczego � �aczny wskaźnik odpowiedzi „bardzo z�a” i „z�a”
wyniós� 44%). Wskazuje to na natychmiastow �a potrzebe� podejmowania dzia�ań

Wykres 4. Ocena przez przedsie�biorców us�ug świadczonych
przez instytucje publiczne

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.
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naprawczych w tych instytucjach (przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Zwraca
ponadto uwage� fakt, iz� ponad 37% przedsie�biorstw źle i bardzo źle ocenia
organy wydaj �ace decyzje środowiskowe. Brak decyzji środowiskowych stanowi
istotn �a bariere� absorpcji środków z UE. Z drugiej strony najlepiej oceniana jest
jakość pracy administracji skarbowej, któr �a 31,5% ankietowanych firm uzna�o
za wystarczaj �ac �a, zaś 14,5% za dobr �a i bardzo dobr �a.

Szczegó�owa analiza statystyczna wskazuje, iz� szybkość poste�powania
w s �adach administracyjnych wyz�ej ocenia sektor handlu. Z kolei szybkość
uzyskania pozwolenia na w� �aczenie dzia�ki do pasa drogowego gorzej ocenia
sektor produkcji, natomiast lepiej – sektor budownictwa. Interesuj �ace wyniki
przynosi analiza postrzegania sprawności instytucji przez przedsie�biorstwa
z róz�nych cze�ści województwa lubelskiego. Przyk�adowo � podmioty gospo-
darcze zarejestrowane w Lublinie niz�ej niz� zarejestrowane poza Lublinem
oceniaj �a szybkość poste�powania skarbowego i wydania decyzji środowisko-
wej. Dla kontrastu � firmy zarejestrowane w powiatach ziemskich lepiej
oceniaj �a szybkość wydania decyzji środowiskowej, niz� ma to miejsce w przy-
padku przedsie�biorstw zlokalizowanych w Lublinie i by�ych miastach woje-
wódzkich (powiaty grodzkie Bia�a Podlaska, Che�m i Zamość). Dodatkowo
szybkość poste�powania skarbowego wyz�ej oceniaj �a duz�e przedsie�biorstwa.

c) Wsparcie dzia�alności przedsie�biorstw przez specjalistyczne doradztwo

Kolejny obszar oceny wsparcia dzia�alności przedsie�biorstw dotyczy� zapo-
trzebowania przedsie�biorstw na specjalistyczne us�ugi doradcze (podobnie jak
w przypadku szkoleń firmy mog �a uzyskać dofinansowanie zakupu us�ug do-
radczych ze środków Unii Europejskiej alokowanych na poddzia�anie 8.1.1
PO KL). Odpowiedzi przedsie�biorców o zapotrzebowaniu zamieszczono na
wykresie 5.

Zdecydowanie najwie�kszym zainteresowaniem cieszy�o sie� doradztwo
w zakresie pozyskiwania zewne�trznego finansowania na rozwój dzia�alności
przedsie�biorstw (63,8% badanych firm). Oznacza to z jednej strony, iz� wiedza
podmiotów gospodarczych na Lubelszczyźnie w tej dziedzinie jest niewystar-
czaj �aca, ale takz�e świadczy o określonych planach rozwojowych przedsie�bior-
ców. Duz�ym zapotrzebowaniem w opinii ankietowanych cieszy sie� ponadto
doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii (44,5% wskazań),
a takz�e doradztwo prawne (41,7%). Wskazywanie na doradztwo prawne przez
tak duz� �a grupe� przedsie�biorców jest uwarunkowane dwoma podstawowymi
czynnikami. Po pierwsze, firmy maj �a bardzo duz�e problemy w poruszaniu sie�
w g �aszczu niespójnych przepisów prawnych. Po drugie, monopol korporacji
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Ankietowane przedsie�biorstwa mog�y wskazać maksymalnie trzy obszary doradztwa, którymi
by�y zainteresowane.

Wykres 5. Zapotrzebowanie przedsie�biorstw na specjalistyczne formy
pomocy doradczej dla przedsie�biorstw w poszczególnych zakresach

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.

prawniczych sprawia, iz� us�ugi doradztwa prawnego s �a dla przedsie�biorstw
relatywnie drogie (zw�aszcza dla ma�ych firm), co powoduje, iz� s �a one zainte-
resowane zewne�trznym wsparciem finansowym. Niestety, obecna perspektywa
unijna w zasadzie nie przewiduje środków finansowych na doradztwo prawne
dla przedsie�biorstw.

Za bardzo pozytywny nalez�y uznać, sie�gaj �acy prawie 20% wskaźnik odpo-
wiedzi firm, które zg�aszaj �a zapotrzebowanie na pomoc doradcz �a w zakresie
zasad prowadzenia przedsie�biorstwa na terytorium UE oraz wprowadzania
przez przedsie�biorce� nowych produktów na rynki zagraniczne (14,5% odpo-
wiedzi). Świadczy to o sporym potencjale umie�dzynarodowienia regionalnych
firm, co bezwzgle�dnie powinno zostać zauwaz�one przez instytucje wdraz�aj �ace
programy unijne na szczeblu regionalnym. Mniej korzystnie przedstawiaj �a sie�
wskaźniki odpowiedzi zwi �azane z popytem na doradztwo w zakresie tworze-
nia sieci kooperacyjnych przedsie�biorstw (np. klastrów) (9,5%) oraz � �aczenia
sie� przedsie�biorstw (8,3%). Przytoczone dane wyraźnie świadcz �a o wysokim
poziomie nieufności mie�dzy firmami z regionu (uwarunkowanym historycznie)



180 BARTOSZ JÓŹWIK, OLEG GOBRANIUK, MARIUSZ SAGAN, PIOTR ZALEWA

oraz o braku informacji wśród przedsie�biorców, jakie korzyści niesie ze sob �a
wspó�praca mie�dzy przedsie�biorstwami.

Na decyzje firm dotycz �ace preferencji i zapotrzebowania na poszczególne
us�ugi doradcze ma wp�yw wiele czynników (w poniz�szej analizie zaprezento-
wano wy� �acznie zalez�ności statystyczne). Dla przyk�adu � bardziej zaintereso-
wane od pozosta�ych pozyskaniem doradztwa w zakresie prowadzenia przed-
sie�biorstwa na terytorium UE s �a firmy budowlane. Ten sam sektor jest
z kolei najmniej zainteresowany doradztwem w zakresie jakości, które z kolei
w najwie�kszym stopniu preferuj �a firmy ma�e (zatrudniaj �ace od 10 do 49
pracowników). Jest to zwi �azane z tym, iz� rozwijaj �ac swoj �a dzia�alność (nowe
produkty, rynki, nowe struktury), potrzebuj �a rozwi �azań w zakresie jakości,
które we wcześniejszym etapie cyklu z�ycia przedsie�biorstwa (etap mikro-
przedsie�biorstw) nie by�y potrzebne. Doradztwa w zakresie innowacji i no-
wych technologii poszukuj �a przede wszystkim firmy z sektora produkcji,
firmy z podregionów che�msko-zamojskiego, a najrzadziej z podregionu lubel-
skiego. Z kolei wejściem na rynki zagraniczne jest zainteresowany przede
wszystkim sektor produkcji oraz średnie i duz�e przedsie�biorstwa, a najrzadziej
– sektor us�ug. Popyt na doradztwo w zakresie � �aczenia sie� przedsie�biorstw
dotyczy cze�ściej sektora us�ug, natomiast w zakresie pozyskiwania zewne�trz-
nych środków na rozwój – sektora handlu. Sektor handlu jest ponadto naj-
bardziej zainteresowany doradztwem prawnym w porównaniu z innymi sekto-
rami dzia�alności.

d) U�atwienie doste�pu przedsie�biorcom do zewne�trznych
źróde� finansowania

Jak juz� wspomniano wcześniej, potrzeby przedsie�biorstw w zakresie pozys-
kiwania zewne�trznego finansowania na rozwój dzia�alności przedsie�biorstw
nalez� �a do jednych z najwaz�niejszych. W celu uszczegó�owienia odpowiedzi
w tym zakresie, w kwestionariuszu zapytano przedsie�biorców o ocene� doste�pu
do zewne�trznych źróde� finansowania (w skali od bardzo �atwy, �atwy, śred-
nio trudny, trudny, bardzo trudny). Wyniki badania przedstawia wykres 6.
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Wykres 6. Ocena doste�pu do zewne�trznych źróde� finansowania
Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.

Przed analiz �a wyników przedstawionych na wykresie 6. nalez�y zaznaczyć,
z�e przewaz�aj �aca liczba przedsie�biorstw odpowiada�a na zadane pytanie: „nie
mam zdania”, co moz�e sugerować, z�e nie korzysta�o z wymienionych źróde�
finansowania. Udzia� przedsie�biorców odpowiadaj �acych w ten sposób przed-
stawia tabela 1.

Przedstawione na wykresie 6. wyniki badań wskazuj �a, z�e naj�atwiejsza
w doste�pie, wed�ug oceny przedsie�biorców, jest tradycyjna forma finansowa-
nia inwestycji – kredyt bankowy. Prawie jedna trzecia oceni�a doste�p do
kredytu jako średnio trudny (144 przedsie�biorstwa) oraz 23% jako �atwy (100
przedsie�biorstw). Przy czym doste�p do kredytów bankowych gorzej oceniaj �a
przedsie�biorstwa z Lublina, a lepiej z powiatów niebe�d �acych wcześniej mias-
tami wojewódzkimi. Wyz�ej oceniaj �a przedsie�biorstwa z regionu bialskiego.



182 BARTOSZ JÓŹWIK, OLEG GOBRANIUK, MARIUSZ SAGAN, PIOTR ZALEWA

Tab. 1. Udzia� przedsie�biorstw niemaj �acych zdania
o pytanych zewne�trznych źród�ach finansowania dzia�alności

Źród�o finansowania Nie mam zdania

kredyt bankowy 5,9

fundusze poz�yczkowe 53,0

fundusze pore�czeń kredytowych 56,0

mikrofundusze 66,7

fundusze venture capital 79,9

anio�y biznesu 80,3

dotacje urze�dów pracy ze środków krajowych 27,5

fundusze UE (w tym za pośrednictwem urze�dów pracy) 21,1

wsparcie z inkubatorów przedsie�biorczości 75,1

inne (np. New Connect) 87,0

Źród�o: Opracowanie w�asne na podstawie badań ankietowych w przedsie�biorstwach.

W drugiej kolejności oceniany by� doste�p do funduszy Unii Europejskiej
(w tym za pośrednictwem urze�dów pracy). Przedsie�biorstwa ocenia�y go jako
trudny (25%), średnio trudny (23,2%) oraz bardzo trudny (22,2%). Odpowie-
dzi na kolejne pytania potwierdzaj �a te� ocene�, która ze wzgle�du na powszech-
ny pogl �ad w kraju nie powinna być zaskoczeniem. Ze wzgle�du na niewielk �a
liczbe� odpowiedzi dotycz �acych oceny pozosta�ych źróde� zewne�trznego finan-
sowania, ich analiza zosta�a pominie�ta.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona w artykule analiza skuteczności polityki spójności
w województwie lubelskim w wybranym zakresie dotychczasowego wsparcia
dzia�alności przedsie�biorstw, powinna być potraktowana jako ramowa. Wie�k-
szość efektów realizowanych dzia�ań zaplanowanych w dokumentach progra-
mowych, prawdopodobnie pojawi sie� dopiero w najbliz�szych kilku latach.
Jednak w przekonaniu autorów oceny, które nalez�y potraktować jako wste�pne,
mog �a zwie�kszyć skuteczność i efektywność realizowanej polityki. Skutecz-
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ność, a tym samym trafność, dotychczas podejmowanych dzia�ań moz�na oce-
nić pozytywnie, ale z pewnymi zastrzez�eniami.

Po pierwsze, konieczne jest zintensyfikowanie i zwie�kszenie zakresu ko-
rzystania przez przedsie�biorstwa z instytucji otoczenia biznesu w wojewódz-
twie lubelskim. Przede wszystkim nalez�y zwie�kszyć zakres wsparcia dla insty-
tucji finansowych i poz�yczkowych otoczenia biznesu. Naste�pnie niezbe�dne
jest wzmocnienie finansowe i organizacyjne uczelni wyz�szych, które s �a jedny-
mi z kluczowych instytucji wsparcia przedsie�biorstw, oraz stworzenie i doka-
pitalizowanie agencji rozwoju w najuboz�szych podregionach województwa
lubelskiego. Szczególnie waz�ne wydaje sie� takz�e wspieranie struktur klastro-
wych przedsie�biorstw, które s �a najbardziej aktywne we wspó�pracy z insty-
tucjami otoczenia biznesu w województwie lubelskim (w tym w perspekty-
wicznej wspó�pracy z jednostkami B+R i uczelniami wyz�szymi).

Po drugie, zwie�kszyć zaangaz�owanie w�adz samorz �adowych w tworzenie
róz�nego rodzaju partnerstw. Ponad po�owa ankietowanych wyrazi�a zaintereso-
wanie problemem, a mimo to przedsie�biorcy w wie�kszości nie przejawiaj �a
inicjatywy w ich tworzeniu. W obszarze tym moz�liwa jest zatem ca�a gama
dzia�ań, pocz �awszy od zapewniania przez w�adze określonych zasobów (np.
odpowiedniego lokalu wyposaz�onego w infrastrukture� techniczn �a), po stworzenie
i wypromowanie platformy s�uz� �acej kojarzeniu przedsie�biorstw i instytucji.

Po trzecie, dzia�ania naprawcze powinny zostać podje�te natychmiast przez
organy w�adzy s �adowniczej. Zdecydowanej poprawy wymaga równiez� funk-
cjonowanie organów wydaj �acych decyzje środowiskowe w Lublinie i by�ych
miastach wojewódzkich. Zalecane jest takz�e usprawnienie prac administracji
drogowej w zakresie wydawania pozwoleń o w� �aczeniu do pasa drogowego.

I po czwarte, wsparcie w zakresie specjalistycznych us�ug doradczych powin-
no dotyczyć przede wszystkim: przygotowania systemu wsparcia dla firm w za-
kresie doradztwa prawnego, zwie�kszenia pomocy doradczej dla firm, które chc �a
wchodzić na rynki zagraniczne, uruchomienie programów doradczych dla sektora
budowlanego pragn �acego eksportować swoje us�ugi na rynki krajów UE, dofi-
nansowania doradztwa z zakresu jakości, a takz�e wzmocnienia sektora produkcji
dzia�aniami doradczymi w zakresie wdraz�ania innowacji i nowych technologii.
Szczególna uwaga powinna zostać skierowana na zwie�kszenie wsparcia projek-
tów doradczych dla przedsie�biorstw w zakresie pozyskiwania środków finanso-
wych na rozwój, a takz�e na wdraz�anie innowacji i nowych technologii. Projekty
te powinny być spójne z dzia�aniami zwie�kszaj �acymi doste�p do róz�nego rodzaju
form finansowania zewne�trznego.



184 BARTOSZ JÓŹWIK, OLEG GOBRANIUK, MARIUSZ SAGAN, PIOTR ZALEWA

BIBLIOGRAFIA

Komunikat Komisji Polityka spójności wspieraj �aca wzrost gospodarczy i zatrudnienie:
Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-2013.
D e n n i n g D., P a l u c h M.: Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polity-

ki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013, w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na
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EFFICIENCY OF THE INSTRUMENTS
OF THE EUROPEAN COHESION POLICY SUPPORTING

THE WORK OF COMPANIES
(ON THE EXAMPLE OF THE LUBLIN PROVINCE)

S u m m a r y

In the article an appraisal of the efficiency of the instruments of the European Cohesion
Policy is presented that is effected in the regional dimension in the Lublin Province. The
appraisal was based on the studies of 443 entrepreneurs’ opinions. The appraisal of the effi-
ciency of the cohesion policy effected on the regional level concerns four areas: supporting
the cooperation between companies and institutions belonging to the environment of business;
supporting local and regional partnerships in order to work out and implement the strategies
of predicting and managing economic change; supporting the work of companies by specialist
consultancy; and facilitating access to external financing sources for companies. In the conclu-
sion recommendations are contained for institutions managing (mediating) European Union’s
funds in the above mentioned areas in the Lublin Province.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: Unia Europejska, polityka spójności, skuteczność.
Key words: European Union, cohesion policy, efficiency.
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UJE�CIE W KSIE� GACH RACHUNKOWYCH
I W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DOTACJI Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIA�ANIE

1.4-4.1 „WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH
ORAZ WSPARCIE WDROZ�EŃ WYNIKÓW PRAC B+R”

WPROWADZENIE

Po przyst �apieniu do Unii Europejskiej Polska uzyska�a moz�liwość korzys-
tania z funduszy unijnych na dotychczas niespotykan �a skale�. Róz�ne podmioty,
w tym przedsie�biorstwa, zacze��y korzystać z dotacji UE, co spowodowa�o
konieczność prawid�owego ich uje�cia w ksie�gach rachunkowych i w spra-
wozdaniu finansowym. Zagadnienie to, z uwagi na róz�norodność przedmiotu
i celu dotacji, sposobu ich wyp�aty oraz moz�liwości pozyskania środków
z róz�nych programów, a takz�e cze�stych zmian dokumentacji programowych,
sprawia wci �az� wiele problemów zarówno teoretykom, jak i praktykom.
W literaturze przedmiotu uje�cie dotacji ze środków UE na sfinansowanie
badań przemys�owych i/lub prac rozwojowych oraz wdroz�eń wyników tych
badań lub prac w dzia�alności gospodarczej przedsie�biorcy wci �az� nie jest
wystarczaj �aco omówione, a wie�c zagadnienie to jest niezwykle waz�ne i ci �agle
aktualne. Dlatego autorki podje��y powyz�sz �a problematyke� badawcz �a.

Dr MARZENA WRONA � adiunkt Katedry Rachunkowości w Instytucie Ekonomii
i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

Dr KATARZYNA Z� UK � adiunkt Katedry Rachunkowości w Instytucie Ekonomii
i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.
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Celem artyku�u jest przedstawienie sposobów uje�cia w ksie�gach rachunko-
wych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsie�biorstw dotacji ze
środków UE na sfinansowanie badań przemys�owych i/lub prac rozwojowych
oraz wdroz�eń wyników tych badań lub prac w dzia�alności gospodarczej
przedsie�biorcy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dzia�anie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdroz�eń
wyników prac B+R”.

W artykule wykorzystano analize� literatury przedmiotu, zapisy ustawy
o rachunkowości1 i Mie�dzynarodowych Standardów Rachunkowości2, doku-
mentacje� programu Innowacyjna Gospodarka oraz uregulowania unijne, co
umoz�liwi�o zaproponowanie rozwi �azań ksie�gowych w zakresie uje�cia tych
dotacji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

1. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIA�ANIE 1.4-4.1

„WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH

ORAZ WSPARCIE WDROZ�EŃ WYNIKÓW PRAC B+R”

Celem Dzia�ań 1.4-4.1 określonych w Szczegó�owym opisie priorytetów
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest poprawa
poziomu innowacyjności przedsie�biorstw dzie�ki wykorzystywaniu rezultatów
prac B+R oraz wspieranie wdroz�eń wyników prac B+R realizowanych w ra-
mach Dzia�ania 1.4, a takz�e wdroz�enie wyników prac B+R be�d �acych rezul-
tatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”3.

Instytucj �a wdraz�aj �ac �a Dzia�anie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych
oraz wsparcie wdroz�eń wyników prac B+R” jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsie�biorczości (PARP). Og�aszane przez PARP dotychczas konkursy by�y
kierowane zarówno do przedsie�biorstw sektora MŚP (miko, mali i średni), jak
równiez� duz�ych przedsie�biorstw. O dofinansowanie mog �a ubiegać sie� przed-

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694 z późn. zm.),
dalej cyt.: ustawa o rachunkowości.

2 Mie�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, Centralny
Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie Ksie�gowych w Polsce, Warszawa 2004.

3 Szczegó�owy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013; dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013, zatwierdzonego decyzj �a Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r.
oraz uchwa� �a Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.; Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa, 12 czerwca 2009, www.parp.gov.pl, s. 58.
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sie�biorcy prowadz �acy dzia�alność i maj �acy siedzibe�, a w przypadku przedsie�-
biorców be�d �acych osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej4.

W ramach Dzia�ania 1.4-4.1 dofinansowaniu mog �a podlegać prowadzo-
ne przez przedsie�biorców projekty celowe sk�adaj �ace sie� z5:

I. cze�ści badawczej � badania przemys�owe i/lub prace rozwojowe
II. cze�ści wdroz�eniowej � wdroz�enia wyników tych badań lub prac w dzia-

�alności gospodarczej przedsie�biorcy.
Wsparcie na cze�ść badawcz �a projektu celowego pochodzi z budz�etu Dzia-

�ania 1.4, zaś wsparcie na wdroz�enie wyników badań z budz�etu Dzia�ania 4.1.
W okresie programowym 2007-2013 budz�et Dzia�ania 1.4 wynosi: 390 352
176 EUR, Budz�et Dzia�ania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR6. � �aczna wartość
ca�ego projektu celowego nie moz�e przekroczyć równowartości w z�otych
kwoty 50 milionów euro7.

Dzia�anie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia
prototypu (w� �acznie ze stworzeniem prototypu). Kwota wsparcia na prace
badawcze i rozwojowe w ramach Dzia�ania 1.4 – prace badawcze i rozwojo-
we musi być niz�sza niz� równowartość w z�otych kwoty 7,5 miliona euro dla
jednego przedsie�biorcy na jeden projekt8.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie moz�e przekro-
czyć9:

� dla mikroprzedsie�biorcy lub ma�ego przedsie�biorcy � 70% wydatków
kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem, w przypadku badań przemys�o-
wych, oraz 45% wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem,
w przypadku prac rozwojowych;

� dla średniego przedsie�biorcy – 60% wydatków kwalifikuj �acych sie� do
obje�cia wsparciem, w przypadku badań przemys�owych, oraz 35% wydatków
kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku przedsie�biorców realizuj �acych projekty zlokalizowane w wo-
jewództwie �ódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazur-

4 § 12 Rozporz �adzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polsk �a Agencje� Rozwoju Przedsie�biorczości pomocy finansowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.

5 Tamz�e.
6 Szczegó�owy opis priorytetów, s. 60.
7 Rozporz �adzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008, § 16.
8 Tamz�e, § 15.
9 Tamz�e.
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skim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikuj �a-
cych sie� do obje�cia wsparciem w cze�ści badawczej projektu musi wynieść co
najmniej 400 tysie�cy z�otych10. Dla pozosta�ych przedsie�biorców nie określono
minimalnej wartości wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem.

Dzia�anie 4.1 jest II etapem realizowanego w ramach priorytetu 1 Dzia�a-
nia 1.4, które polega na dofinansowaniu projektów obejmuj �acych przedsie�-
wzie�cia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemys�owe
i/lub prace rozwojowe), prowadzone przez przedsie�biorców samodzielnie lub
na zlecenie przedsie�biorców przez jednostki naukowe b �adź innych przedsie�-
biorców posiadaj �acych zdolność do realizacji prac badawczych.

W ramach Dzia�ania 4.1 wsparciem s �a obje�te projekty inwestycyjne wraz
z komponentem doradczym (zakup środków trwa�ych lub wartości niemate-
rialnych i prawnych), zwi �azane z wdroz�eniem wyników prac B+R realizowa-
nych w ramach Dzia�ania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I.

Kwota wsparcia na wdroz�enie wyników prac badawczych i rozwojowych
w ramach Dzia�ania 4.1 – wdroz�enie wyników prac badawczych i rozwojo-
wych nie moz�e przekroczyć 20 milionów z�otych dla jednego przedsie�biorcy
na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdroz�enie wyników prac badaw-
czych i rozwojowych w ramach cze�ści inwestycyjnej wynosi od 30% do 70%
wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem, zgodnie z map �a pomocy
regionalnej na lata 2007-201311, natomiast w ramach cze�ści doradczej dla
MSP nie moz�e przekroczyć 50%12.

W ramach realizowanych przedsie�wzie�ć z Dzia�ania 1.4-4.1 za koszty
kwalifikowane w fazie badawczej uznaje sie�13:

1) wynagrodzenia wraz z pozap�acowymi kosztami pracy, w tym sk�adkami
na ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne, osób zaangaz�owanych bezpośrednio
w realizacje� projektu badawczego obje�tego wsparciem oraz osób zarz �adza-
j �acych tym projektem w zakresie, w jakim s �a one zatrudnione w ramach
projektu badawczego;

2) koszty aparatury i sprze�tu oraz innych środków trwa�ych, tj. budynków,
niezbe�dnych przy realizacji fazy badawczej w zakresie i przez okres ich uz�y-
wania na potrzeby projektu badawczego. Najcze�ściej s �a to koszty amortyzacji,

10 Szczegó�owy opis priorytetów, s. 59.
11 Rozporz �adzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia

mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).
12 Rozporz �adzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., § 16.
13 Rozporz �adzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., § 14 ust. 2.
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odpowiadaj �ace okresowi prowadzenia prac badawczych, na zasadach określo-
nych w przepisach ustawy o rachunkowości;

3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licen-
cji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jez�eli wartości te spe�-
niaj �a � �acznie naste�puj �ace warunki:

a) be�d �a wykorzystywane wy� �acznie na cele projektu obje�tego wsparciem
na realizacje� projektu badawczego,

b) be�d �a podlegać amortyzacji zgodnie z odre�bnymi przepisami,
c) be�d �a nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
4) zakup badań, us�ug doradczych i us�ug równorze�dnych wykorzystywa-

nych wy� �acznie na potrzeby zwi �azane z realizacj �a projektu badawczego;
5) pokrycie pozosta�ych kosztów ogólnych i operacyjnych, w tym kosztów

zakupu materia�ów, środków eksploatacyjnych i podobnych towarów, pono-
szonych bezpośrednio w zwi �azku z realizacj �a projektu badawczego, do wyso-
kości 20% ca�kowitych wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem
z wy� �aczeniem pozosta�ych kosztów.

Do wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem w ramach fazy
badawczej nie zalicza sie� wydatków zwi �azanych z biez� �ac �a dzia�alności �a
przedsie�biorcy14.

Natomiast do wydatków kwalifikuj �acych sie� do obje�cia wsparciem w fazie
wdroz�eniowej zalicza sie� wydatki na15:

1) pokrycie kosztów przeniesienia w�asności gruntu lub uz�ytkowania wie-
czystego gruntu do wysokości 10% ca�kowitych wydatków kwalifikuj �acych
sie� do obje�cia wsparciem pod warunkiem, z�e:

a) grunt jest niezbe�dny do realizacji projektu,
b) mikroprzedsie�biorca, ma�y lub średni przedsie�biorca przedstawi opinie�

rzeczoznawcy maj �atkowego potwierdzaj �ac �a, z�e cena nabycia nie przekracza
wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzaj �acych date� zakupu, grunt nie by� nabyty
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodz �acych z fun-
duszy Unii Europejskiej;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa w�asności budynku lub budowli
pod warunkiem, z�e:

a) nieruchomość jest niezbe�dna do realizacji projektu,

14 Tamz�e, § 14 ust. 3.
15 Tamz�e, § 14 ust. 5.
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b) mikroprzedsie�biorca, ma�y lub średni przedsie�biorca przedstawi opinie�
rzeczoznawcy maj �atkowego potwierdzaj �ac �a, z�e cena nabycia nie przekracza
wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) mikroprzedsie�biorca, ma�y lub średni przedsie�biorca przedstawi opinie�
rzeczoznawcy budowlanego potwierdzaj �ac �a, z�e nieruchomość moz�e być uz�y-
wana w określonym celu, zgodnym z celami projektu obje�tego wsparciem, lub
określaj �ac �a zakres niezbe�dnych zmian lub ulepszeń,

d) w okresie 7 lat poprzedzaj �acych date� zakupu, nieruchomość nie by�a
nabyta z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodz �acych
z funduszy Unii Europejskiej,

e) nieruchomość be�dzie uz�ywana wy� �acznie zgodnie z celami projektu
obje�tego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia innych aktywów zwi �a-
zanych z wdroz�eniem wyników badań i prac rozwojowych przez mikro-
przedsie�biorce�, ma�ego lub średniego przedsie�biorce�,

4) pokrycie ceny nabycia robót i materia�ów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie

patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jez�eli
wartości niematerialne i prawne spe�niaj �a � �acznie naste�puj �ace warunki:

a) be�d �a wykorzystywane wy� �acznie na cele projektu obje�tego wsparciem
na realizacje� projektów celowych,

b) be�d �a podlegać amortyzacji zgodnie z odre�bnymi przepisami,
c) be�d �a nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
d) be�d �a stanowić aktywa oraz pozostan �a w�asności �a mikroprzedsie�biorcy,

ma�ego lub średniego przedsie�biorcy, który otrzyma� wsparcie, przez co naj-
mniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty sp�at wartości pocz �atkowej gruntów, budynków i budowli przez
korzystaj �acego, nalez�nej finansuj �acemu z tytu�u umowy leasingu do wyso-
kości ich wartości pocz �atkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione
do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, z�e umowa leasingu
be�dzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakoń-
czenia realizacji projektu, z wy� �aczeniem leasingu zwrotnego;

7) raty sp�at wartości pocz �atkowej aktywów innych niz� grunty, budynki
i budowle lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystaj �acego, nalez�-
nej finansuj �acemu z tytu�u umowy leasingu prowadz �acej do przeniesienia w�as-
ności tych środków na korzystaj �acego, z wy� �aczeniem leasingu zwrotnego;

8) pokrycie ceny zakupu us�ug doradczych zwi �azanych z inwestycj �a, przy
czym us�ugi te nie mog �a stanowić elementu sta�ej lub okresowej dzia�alności
przedsie�biorcy lub być zwi �azane z biez� �acymi wydatkami operacyjnymi przed-
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sie�biorcy, do wysokości 10% wszystkich wydatków z wy� �aczeniem us�ug
doradczych.

W przypadku nabywania uz�ywanych środków trwa�ych powinny być spe�-
nione naste�puj �ace warunki16:

1) cena uz�ywanych aktywów nie przekracza ich wartości rynkowej określo-
nej na dzień nabycia i jest niz�sza od ceny podobnych, nowych aktywów;

2) sprzedaj �acy z�oz�y oświadczenie określaj �ace zbywce� środków trwa�ych,
miejsce i date� ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzaj �acych date� zakupu nie zosta�y one nabyte
z wykorzystaniem środków publicznych.

2. SPOSOBY UJE� CIA W KSIE� GACH RACHUNKOWYCH

I PREZENTACJI W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH DOTACJI

Ustawa o rachunkowości bardzo pobiez�nie reguluje zagadnienia ujmowania
w ksie�gach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym pomocy
państwa, a mianowicie:

� W art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości definiuje sie� pozosta�e
koszty i przychody operacyjne jako koszty i przychody zwi �azane pośrednio
z dzia�alności �a operacyjn �a jednostki, a w szczególności koszty i przychody
zwi �azane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodp�atnie, w tym w drodze
darowizny aktywów, w tym takz�e środków pienie�z�nych na inne cele, niz� na-
bycie lub wytworzenie środków trwa�ych, środków trwa�ych w budowie albo
wartości niematerialnych i prawnych.

� Za� �acznik nr 1 do ustawy o rachunkowości prezentuje wzór sprawozda-
nia finansowego dla innych jednostek niz� banki i zak�ady ubezpieczeń, które-
go cze�ści �a sk�adow �a jest Rachunek zysków i strat. W rachunku tym do pozo-
sta�ych przychodów operacyjnych s �a zaliczane: I. Zysk ze zbycia niefinanso-
wych aktywów trwa�ych, II. Dotacje, III. Inne przychody operacyjne.

� Ustawa o rachunkowości w art. 41 ust. 1 pkt 2 określa zasady uje�cia
w ksie�gach dotacji otrzymanych na sfinansowanie środków trwa�ych i wartoś-
ci niematerialnych i prawnych. Zgodnie bowiem z tym artyku�em do rozliczeń
mie�dzyokresowych przychodów zalicza sie� środki pienie�z�ne otrzymane na
sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwa�ych, w tym takz�e środ-
ków trwa�ych w budowie oraz prac rozwojowych, jez�eli stosownie do innych

16 Tamz�e § 14 ust. 6.
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ustaw nie zwie�kszaj �a one kapita�ów (funduszy) w�asnych. Zaliczone do rozli-
czeń mie�dzyokresowych przychodów kwoty zwie�kszaj �a stopniowo pozosta�e
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorze-
niowych od środków trwa�ych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych
z tych źróde�.

W sytuacji, kiedy pojawia sie� w przedsie�biorstwie problem nieuje�ty
w ustawie o rachunkowości, moz�e ono korzystać z Mie�dzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości. Tak sie� w�aśnie dzieje w przypadku dotacji dotycz �a-
cych prac rozwojowych. Zagadnienie to zosta�o wyjaśnione w Mie�dzynaro-
dowym Standardzie Rachunkowości 20 Dotacje państwowe oraz ujawnianie
informacji na temat pomocy państwa.

Wp�yw na uje�cie dotacji w ksie�gach rachunkowych i sprawozdaniu finan-
sowym ma stosowany w MSR 20 ich podzia� na dotacje do aktywów i do-
tacje do przychodów. Zgodnie z § 3 MSR 20 dotacje do aktywów s �a dotacja-
mi rz �adowymi, których udzieleniu towarzyszy podstawowy warunek mówi �acy
o tym, z�e jednostka kwalifikuj �aca sie� do ich otrzymania powinna zakupić,
wytworzyć lub w inny sposób pozyskać aktywa d�ugoterminowe (trwa�e).
Dotacjom tego typu mog �a takz�e towarzyszyć dodatkowe warunki wprowadza-
j �ace ograniczenia co do rodzaju dotowanych aktywów, ich umiejscowienia lub
tez� okresów, w których maj �a być one nabyte lub utrzymywane przez jednost-
ke� gospodarcz �a. Natomiast dotacje do przychodu s �a dotacjami rz �adowymi
innymi niz� dotacje do aktywów. Nie wi �az� �a sie� one bowiem z finansowaniem
d�ugoterminowych sk�adników aktywów, lecz z finansowaniem biez� �acej dzia-
�alności. Prace rozwojowe dotowane przez UE stanowi �a sk�adnik wartości
niematerialnych i prawnych, a wie�c aktywów trwa�ych.

Dotacje do aktywów � �acznie z niepienie�z�nymi dotacjami wykazywanymi
w wartości godziwej, zgodnie z MSR 20 § 24 moz�na prezentować na dwa
sposoby:

� jako przychody przysz�ych okresów,
� jako korekta im-minus wartości bilansowej sk�adnika aktywów.
Metody te uznaje sie� za moz�liwe do przyje�cia jako alternatywne rozwi �aza-

nia. Zgodnie z pierwsz �a metod �a dotacje� ujmuje sie� jako przychód przysz�ych
okresów, który jest w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jako
przychód na przestrzeni okresu uz�ytkowania sk�adnika aktywów.

Wed�ug drugiej metody dotacje� odejmuje sie� od wartości pocz �atkowej
sk�adnika aktywów w celu uzyskania wartości bilansowej sk�adnika aktywów.
W takiej sytuacji dotacja jest ujmowana jako przychód na przestrzeni okresu
uz�ytkowania sk�adnika aktywów, podlegaj �acego amortyzacji za pomoc �a zredu-
kowanego odpisu amortyzacyjnego.
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Z uwagi na to, z�e zakup aktywów oraz wp�yw dotacji moz�e spowodować
powaz�ne zmiany w przep�ywach środków pienie�z�nych jednostki gospodarczej
oraz w celu wykazania poziomu inwestycji brutto w aktywach, zgodnie
z MSR 20 takie zmiany ujawnia sie� cze�sto jako oddzielne pozycje w rachun-
ku przep�ywów pienie�z�nych, niezalez�nie od tego, czy dla celów prezentacji
bilansu dotacje zosta�y, czy tez� nie zosta�y odje�te od odnośnego sk�adnika
aktywów.

Bior �ac pod uwage� zapisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości,
polskie jednostki gospodarcze powinny zastosować pierwsz �a metode� prezen-
tacji dotacji do aktywów, polegaj �ac �a na wykazaniu dotacji jako przychodu
przysz�ych okresów i wykazywać w bilansie w pasywach jako rozliczenia
mie�dzyokresowe przychodów17.

MSR 20 w § 29 przedstawia dwie alternatywne metody prezentowania
dotacji do przychodu. Wed�ug pierwszej metody dotacje takie mog �a być
prezentowane jako przychód w oddzielnej pozycji rachunku zysków i strat,
lub w ogólnej pozycji zatytu�owanej „Pozosta�e przychody”. Drug �a metod �a
moz�e być pomniejszenie odnośnych kosztów o uzyskan �a dotacje�.

Argumentem przemawiaj �acym za stosowaniem pierwszej metody jest to,
z�e oddzielenie dotacji od kosztów u�atwia porównanie z innymi kosztami
niezwi �azanymi z dotacjami. Natomiast za stosowaniem drugiej metody, tj.
saldowaniem przychodów i kosztów, przemawia to, z�e koszty nie zosta�yby
poniesione przez jednostke� gospodarcz �a, gdyby nie zosta�y jej przyznane
dotacje, a zatem prezentacja kosztów bez skompensowania ich z dotacj �a moz�e
wprowadzać w b� �ad.

MSR 20 uznaje obie metody za moz�liwe do przyje�cia dla celów prezen-
tacji dotacji do przychodu.

Informacje o przyznanych dotacjach, niezalez�nie od ich ksie�gowego uje�cia,
nalez�y ujawniać w sprawozdaniu finansowym.

17 Nie dotyczy to jednostek sporz �adzaj �acych sprawozdania finansowe zgodnie z Mie�dzyna-
rodowymi Standardami Rachunkowości, Mie�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz zwi �azanymi z nimi interpretacjami og�oszonymi w formie rozporz �adzeń Ko-
misji Europejskiej.
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3. SPOSOBY UJE� CIA W KSIE� GACH RACHUNKOWYCH

I PREZENTACJI W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH DOTACJI

W RAMACH DZIA�ANIA 1.4-4.1

W świetle rozwi �azań prezentowanych w MSR 20, nalez�y stwierdzić, iz�
finansowanie badań przemys�owych i/lub prac rozwojowych oraz wdroz�eń
wyników tych badań lub prac w dzia�alności gospodarczej przedsie�biorcy
w ramach Dzia�ania 1.4-4.1 stanowi cze�ściowo dotacje� „do aktywów”,
a cze�ściowo „dotacje� do przychodu”.

Nak�ady ponoszone w ramach tzw. fazy badawczej dotycz �a prac badaw-
czych i rozwojowych obejmuj �acych badania przemys�owe i prace rozwojowe.
Mog �a one powodować tworzenie w przedsie�biorstwie wartości niematerialnej
i prawnej, któr �a stanowi �a koszty zakończonych prac rozwojowych. Cze�ść
nak�adów ponoszonych przez przedsie�biorstwa w ramach „fazy badawczej”
stanowi koszty operacyjne (koszty, które nie zostan �a zaliczone do wartości
pocz �atkowej prac rozwojowych, w tym m.in. koszty badań przemys�owych).

Ustawa o rachunkowości nie podaje definicji prac rozwojowych i badaw-
czych (te ostatnie nie stanowi �a wartości niematerialnych i prawnych) ani
kryteriów ich rozróz�niania. Takie wskazówki zawiera MSR 3818. Wed�ug
niego19:

� prace badawcze s �a nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwi �a-
zań podje�tym z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej
i technicznej (przyk�ady: dzia�ania zmierzaj �ace do zdobycia nowej wiedzy,
poszukiwanie, ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów
prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju, poszukiwanie alternatywnych
materia�ów, urz �adzeń, produktów, procesów, systemów lub us�ug, formu�owa-
nie, projektowanie, ocene� i końcow �a selekcje� nowych lub udoskonalonych
materia�ów, urz �adzeń, produktów, procesów, systemów lub us�ug),

� prace rozwojowe s �a praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub
tez� osi �agnie�ć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych
lub znacznie udoskonalonych materia�ów, urz �adzeń, produktów, procesów
technologicznych, systemów lub us�ug, które ma miejsce przed rozpocze�ciem
produkcji seryjnej lub zastosowaniem (przyk�ady: projektowanie, wykonanie
i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych przed ich wdroz�eniem do

18 Mie�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, Centralny
Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie Ksie�gowych w Polsce, Warszawa 2004.

19 Tamz�e.
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produkcji seryjnej lub uz�ytkowania, projektowanie narze�dzi, przyrz �adów do
obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii, projektowanie,
wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej, której wielkość nie umoz�liwia
prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaz�,
projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwi �azań w zakresie
nowych lub udoskonalonych materia�ów, urz �adzeń, produktów, procesów,
systemów lub us�ug).

W myśl art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości koszty zakończonych prac
rozwojowych prowadzonych przez jednostke� na w�asne potrzeby, poniesione
przed podje�ciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza sie� do
wartości niematerialnych i prawnych, jez�eli:

1) produkt lub technologia wytwarzania s �a ściśle ustalone, a dotycz �ace ich
koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

2) techniczna przydatność produktu lub technologii zosta�a stwierdzona
i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podje��a decyzje�
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

3) koszty prac rozwojowych zostan �a pokryte, wed�ug przewidywań, przy-
chodami ze sprzedaz�y tych produktów lub zastosowania technologii.

Jeśli powyz�sze warunki nie zostaj �a spe�nione, koszty poniesione na prace
rozwojowe uwaz�a sie� za niezakończone pozytywnym efektem i odnosi sie�
w cie�z�ar pozosta�ych kosztów operacyjnych. Natomiast koszty zakończonych
sukcesem prac rozwojowych s �a aktywowane i jako sk�adnik wartości niemate-
rialnych i prawnych s �a amortyzowane.

W myśl art. 33 ust. 1 i art. 32 ust 1 odpisów amortyzacyjnych lub umo-
rzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje sie� drog �a syste-
matycznego, planowego roz�oz�enia jej wartości pocz �atkowej na ustalony okres
amortyzacji. W myśl art. 33 ust. 3 okres dokonywania odpisów kosztów prac
rozwojowych nie moz�e przekraczać 5 lat.

W trakcie realizacji prac rozwojowych s �a one ujmowane w aktywach bi-
lansu jako rozliczenia mie�dzyokresowe czynne.

Dofinansowanie do powstania zakończonych prac rozwojowych w ramach
Dzia�ania 1.4-4.1 stanowi „dotacje� do aktywów” i powinno być uje�te w ksie�-
gach rachunkowych z uwzgle�dnieniem zapisów art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy
o rachunkowości. Polega to na wykazaniu dotacji jako przychodu przysz�ych
okresów. W naste�pnych okresach zaliczone do rozliczeń mie�dzyokresowych
przychodów kwoty zwie�kszaj �a stopniowo pozosta�e przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tego źród�a.
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Dofinansowanie do nak�adów ponoszonych przez przedsie�biorstwa, a stano-
wi �acych koszty operacyjne w ramach „fazy badawczej” Dzia�ania 1.4-4.1,
stanowi zgodnie z MSR 20 „dotacje� do przychodu”. Takie wsparcie powinno
być uje�te w rachunku zysków i strat jako pozosta�e przychody operacyjne
w pozycji „Dotacje”, gdyz� stanowi w myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
o rachunkowości przychody zwi �azane pośrednio z dzia�alności �a operacyjn �a
jednostki. Przychody te dotycz �a otrzymania nieodp�atnie aktywów, w tym
takz�e środków pienie�z�nych na inne cele, niz� nabycie lub wytworzenie środ-
ków trwa�ych, środków trwa�ych w budowie albo wartości niematerialnych
i prawnych.

Nak�ady ponoszone w ramach tzw. fazy wdroz�eniowej dotycz �a wdroz�enia
wyników prac badawczych i rozwojowych w dzia�alności gospodarczej przed-
sie�biorcy. Mog �a one powodować tworzenie w przedsie�biorstwie środków
trwa�ych i wartości niematerialnych i prawnych. Cze�ść nak�adów ponoszonych
przez przedsie�biorstwa w ramach „fazy wdroz�eniowej” moz�e stanowić koszty
operacyjne, o ile nie zwie�ksz �a wartości pocz �atkowej środków trwa�ych (zakup
us�ug doradczych).

Dofinansowanie do powstania środków trwa�ych i wartości niematerialnych
i prawnych w ramach „fazy wdroz�eniowej” stanowi „dotacje� do aktywów”
i powinno być uje�te w ksie�gach rachunkowych z uwzgle�dnieniem zapisów art.
41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Na sposób uje�cia tych aktywów nie
ma wp�ywu sposób ich nabycia – zakup czy tez� sfinansowanie w drodze
leasingu.

Dofinansowanie nabytych us�ug doradczych w ramach „fazy wdroz�enio-
wej” Dzia�ania 1.4-4.1 o ile nie zwie�kszy wartości pocz �atkowej środków
trwa�ych, stanowi zgodnie z MSR 20 „dotacje� do przychodu”. Takie wsparcie
powinno być uje�te w rachunku zysków i strat jako pozosta�e przychody ope-
racyjne w pozycji „Dotacje”.

Zgodnie z MSR 20 dotacji rz �adowych, � �acznie z niepienie�z�nymi dotacjami
wykazywanymi w wartości godziwej, nie nalez�y ujmować, dopóki nie istnieje
wystarczaj �aca pewność, iz�:

a) jednostka gospodarcza spe�ni warunki zwi �azane z dotacjami oraz
b) dotacje be�d �a otrzymane.

Fakt, iz� jednostka gospodarcza otrzyma�a dotacje, nie stanowi sam w sobie
przekonywaj �acego dowodu na to, z�e zwi �azane z dotacj �a warunki zosta�y lub
be�d �a spe�nione20.

20 MSR 20, § 7-9.
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Zgodnie z MSR 20 sposób, w jaki dotacja zosta�a otrzymana, nie powinien
wp�ywać na metode� uje�cia dotacji w ksie�gach rachunkowych i prezentacji w
sprawozdaniu finansowym. Dlatego tez� dotacja powinna być ujmowana w ten
sam sposób niezalez�nie od tego, czy zosta�a ona otrzymana w formie środków
pienie�z�nych, czy tez� przybra�a forme� redukcji zobowi �azań wobec rz �adu.

Zgodnie z MSR 20 w sprawozdaniu finansowym nalez�y ujawniać naste�pu-
j �ace informacje dotycz �ace uzyskanych dotacji21:

a) zasady (polityke�) rachunkowości zastosowane do dotacji rz �adowych, � �acz-
nie z podaniem metod prezentacji przyje�tych w sprawozdaniu finansowym,

b) rodzaj oraz zasie�g dotacji rz �adowych uje�tych w sprawozdaniu finanso-
wym oraz wskazówki o innych formach pomocy rz �adowej, z których jednost-
ka gospodarcza odnios�a bezpośredni �a korzyść,

c) niespe�nione warunki oraz inne zdarzenia warunkowe zwi �azane z uje�t �a
w sprawozdaniu pomoc �a rz �adow �a.

Jednostki gospodarcze powinny dokonać wyboru rozwi �azań w zakresie
ujmowania w ksie�gach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finan-
sowym dotacji UE oraz zapisać te rozwi �azania w przyje�tej polityce (zasadach)
rachunkowości.

Umowa o dofinansowanie nak�ada na beneficjenta obowi �azek prowadzenia
dla Projektu odre�bnej informatycznej ewidencji ksie�gowej kosztów, wydatków
i przychodów lub stosowania w ramach istniej �acego informatycznego systemu
ewidencji ksie�gowej odre�bnego kodu ksie�gowego, umoz�liwiaj �acego identyfikacje�
wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych zwi �azanych
z Projektem, oraz zapewnienia, z�e operacje gospodarcze s �a ewidencjonowane
zgodnie z obowi �azuj �acymi przepisami22. Zapis ten jest zgodny z rozporz �adze-
niem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiaj �acym przepi-
sy ogólne dotycz �ace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo�ecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. U. UE L 210 z 31
lipca 2006 r.). Zgodnie z art. 60 lit. d) rozporz �adzenia Rady (WE) nr 1083/2006
na Instytucji zarz �adzaj �acej spoczywa odpowiedzialność za zarz �adzanie programa-
mi operacyjnymi i ich realizacje� zgodnie z zasad �a nalez�ytego zarz �adzania finan-

21 Tamz�e, § 39.
22 Wzór umowy dla II naboru w 2009 r. zatwierdzony w dniu 30.09.2009 Umowa o do-

finansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-[...-…/…]-00 UDA-POIG.04.01.00-[…-…/…]-00 w ra-
mach Dzia�ania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowo-
czesnych technologii oraz dzia�ania 4.1 Wsparcie wdroz�eń wyników prac B+R osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsie�wzie�cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, www.parp.gov.pl, s. 17.
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sami, a w szczególności za: zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów
i inne podmioty uczestnicz �ace w realizacji operacji odre�bnego systemu ksie�go-
wego albo odpowiedniego kodu ksie�gowego dla wszystkich transakcji zwi �aza-
nych z operacj �a, bez uszczerbku dla krajowych zasad ksie�gowych.

W praktyce oznacza to dokonanie odpowiednich zmian w polityce rachun-
kowości, polegaj �acych na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów
ksie�gowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwala-
j �acych na wyodre�bnienie operacji zwi �azanych z danym projektem, w uk�adzie
umoz�liwiaj �acym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdaw-
czości finansowej projektu i kontroli wykorzystania środków z funduszy
strukturalnych. Innym rozwi �azaniem moz�liwym do zastosowania w tym przy-
padku jest ustanowienie specjalnego oznaczenia, tzw. kodu ksie�gowego dla
wszystkich transakcji zwi �azanych z danym projektem. Przyje�ty kod ksie�gowy
by�by określony w postaci symbolu, numeru czy wyróz�nika stosowanego przy
ewidencji lub oznaczaniu dokumentów, pozwalaj �ac na sporz �adzanie zestawie-
nia lub rejestru dowodów ksie�gowych w określonym przedziale czasowym,
ujmuj �acych wszystkie operacje zwi �azane z projektem oraz obejmuj �acych przy-
najmniej naste�puj �acy zakres danych: numer dokumentu źród�owego, numer
ewidencyjny lub ksie�gowy dokumentu, date� wystawienia dokumentu, kwote�
brutto i netto dokumentu oraz kwote� kwalifikowaln �a dotycz �ac �a projektu23.

WNIOSKI

Problematyka uje�cia w ksie�gach rachunkowych oraz prezentacji w spra-
wozdaniu finansowym dotacji na sfinansowanie badań przemys�owych i/lub
prac rozwojowych oraz wdroz�eń wyników tych badań lub prac w dzia�alności
gospodarczej przedsie�biorcy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Dzia�anie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie
wdroz�eń wyników prac B+R” � jest istotna z uwagi na moz�liwość korzystania
na wielk �a skale� z dotacji unijnych przez jednostki gospodarcze w okresie
programowym 2007-2013.

W świetle rozwi �azań przedstawionych w Mie�dzynarodowych Standardach
Rachunkowości, analizowane w pracy dotacje moz�na zaliczyć zarówno do
„dotacji do aktywów”, jak i do „dotacji do przychodu”.

23 Dotacje otrzymane ze środków unijnych, „Biuletyn Informacyjny dla S�uz�b Ekonomicz-
no-Finansowych” z 01.04.2009, nr 10.
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Dofinansowanie do powstania zakończonych prac rozwojowych w ramach
„fazy badawczej” Dzia�ania 1.4-4.1 stanowi „dotacje� do aktywów” i powinno
być uje�te w ksie�gach rachunkowych jako przychody przysz�ych okresów.
W naste�pnych okresach zaliczone do rozliczeń mie�dzyokresowych przycho-
dów kwoty zwie�kszaj �a stopniowo pozosta�e przychody operacyjne, równolegle
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od kosztów prac rozwojo-
wych sfinansowanych z tego źród�a.

Dofinansowanie do powstania środków trwa�ych i wartości niematerialnych
i prawnych w ramach „fazy wdroz�eniowej” Dzia�ania 1.4-4.1, stanowi „do-
tacje� do aktywów” i powinno być uje�te w ksie�gach rachunkowych z uwzgle�d-
nieniem zapisów art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Na sposób
uje�cia tych aktywów nie ma wp�ywu sposób ich nabycia – zakup czy tez�
sfinansowanie w drodze leasingu.

Dofinansowanie do nak�adów ponoszonych przez przedsie�biorstwa, a stano-
wi �acych koszty operacyjne w ramach obu faz Dzia�ania 1.4-4.1, stanowi
„dotacje� do przychodu”. Takie wsparcie powinno być zaliczone do pozosta-
�ych przychodów operacyjnych.

Dotacja moz�e być uje�ta w ksie�gach w wartości godziwej w momencie,
w którym istnieje uzasadnione przekonanie, z�e jednostka gospodarcza spe�ni
warunki zwi �azane z dotacj �a oraz z�e dotacja zostanie otrzymana, a wie�c dopie-
ro po akceptacji wniosku o p�atność przez instytucje� finansuj �ac �a albo wre�cz
dopiero w momencie wp�ywu dotacji na rachunek beneficjenta.

Jednostki gospodarcze powinny dokonać wyboru rozwi �azań w zakresie
ujmowania w ksie�gach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finan-
sowym dotacji UE oraz zapisać te rozwi �azania w przyje�tej polityce (zasadach)
rachunkowości.
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ju Regionalnego, Warszawa, 12 czerwca 2009, www.parp.gov.pl.
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ENTERING SUBSIDIES FROM THE OPERATING PROGRAM
INNOVATIVE ECONOMY 1.4-4.1 ACTION „SUPPORTING TARGETED PROJECTS

AND SUPPORTING IMPLEMENTATION OF B+R WORK RESULTS”
IN ACCOUNT BOOKS AND FINANCIAL REPORTS

S u m m a r y

The issue of entering subsidies from the European Union means designed for financing
industrial studies and/or developmental work as well as of implementation of the results of
these studies or work in the area of economic activities of the entrepreneur within the opera-
ting program Innovative Economy 1.4-4.1 Action „Supporting Targeted Projects and Supporting
Implementation of B+R work results” is a topical one because of the possibility to obtain the
subsidies that companies enjoy after Poland joined the European Union.

Subsidizing the completed developmental work within the „study stage” of the 1.4-4.1
Action is a „subsidy for the assets” and should be entered in the account books as the income
of future periods. In the next periods the sums counted as inter-period income gradually in-
crease the remaining operation income, parallel to amortization or remitting allowance for the
cost of developmental work financed from this source.

Subsidizing the building of fixed assets and nonmaterial or legal assets within the „imple-
mentation stage” of the 1.4-4.1 Action is a „subsidy for the assets” and should be entered in
the account books, taking into consideration the regulations of Art. 41 section 1 paragraph 2
of the Law of Accountancy. The way the assets have been acquired does not affect the way
they should be entered – it does not matter whether they have been purchased or financed by
way of leasing.
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Subsidizing the outlays made by companies, that are operating costs belonging to the two
stages of the 1.4-4.1 Action is a „subsidy for the income”. Such support should be included
into the remaining operating costs.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: Dotacja do aktywów, dotacja do przychodów, Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka Dzia�anie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdroz�eń
wyników prac B+R”, faza badawcza, faza wdroz�eniowa, koszty kwalifikowane, zakończone
prace rozwojowe, środki trwa�e, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia mie�dzyokreso-
we przychodów, polityka (zasady) rachunkowości, amortyzacja, pozosta�e przychody opera-
cyjne.

Key words: subsidy for the assets, subsidy for the income, study stage, implementation stage,
affordable costs, completed developmental work, fixed assets, nonmaterial and legal assets,
inter-period income settlement, policies (rules) of accountancy, amortization, remaining
operating income.
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MOTYWACJE KOBIET NA RYNKU PRACY
ORAZ ZJAWISKO DYSKRYMINACJI

(cz. I)

WPROWADZENIE

Prezentowane opracowanie zawiera wyniki badań ankietowych na temat
rynku pracy kobiet1. G�ównym celem badawczym by�o ustalenie, z jakich
powodów kobiety s �a aktywne lub bierne zawodowo. Praca ta w� �acza sie� tez�
w nurt dyskusji na temat wp�ywu przymusu ekonomicznego na decyzje kobiet
w sprawie pracy zawodowej. W badaniu chodzi�o o ustalenie, czy kobiety
niebe�d �ace w trudnych warunkach materialnych pragn �a pomimo to pracować,
bez wzgle�du na trudności, które towarzysz �a zazwyczaj godzeniu dwóch ról:
domowo-rodzinnej i zawodowej.

W konstruowaniu projektu badawczego przyje�to za podstawowe dwie
kategorie badawcze. Pierwsza � to motywacje kobiet, stoj �ace u podstaw ich
decyzji o aktywizacji b �adź bierności zawodowej. Druga � to dyskryminacja:
w badaniu ankietowym zebrano opinie respondentek na temat pozycji spo�ecz-
no-zawodowej kobiet w porównaniu z me�z�czyznami. Za�oz�ono, z�e praktyki
dyskryminacyjne wobec kobiet oddzia�uj �a negatywnie na ich postawy wobec
rynku pracy, mog �a powodować okresowe lub sta�e wycofanie sie� z rynku
pracy, wp�ywać na obniz�enie zadowolenia z pracy a takz�e aspiracji awanso-

Dr DANUTA MARIA TABIN � Katedra Historii Gospodarki w Instytucie Ekonomii
i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

1 Jest to pierwsza cze�ść tego opracowania. Cze�ść druga be�dzie zamieszczona w naste�pnym
„Roczniku Ekonomii i Zarz �adzania” (2012). Tam równiez� zostanie do� �aczona ankieta, przepro-
wadzona dla tego badania.
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wych, sprzyjać trwa�ej bierności zawodowej, oraz rodzić poczucie krzywdy
w wymiarze osobistym i spo�ecznym.

I. MOTYWACJE KOBIET ORAZ ICH DYSKRYMINACJA

JAKO WAZ�NE ZMIENNE OPISUJ �ACE RYNEK PRACY

1. MOTYWACJE KOBIET

W literaturze podejmuj �acej zagadnienie motywacji mówi sie� o kluczowym
znaczeniu kategorii potrzeb2. Stwierdza sie�, z�e cz�owiek d �az� �ac do zaspokoje-
nia waz�nych potrzeb, wzbudza w sobie motywacje na rzecz ich realizacji.
Warto zaznaczyć, z�e kategoria motywacji jest szeroko wykorzystywana
w naukach spo�ecznych, w tym takz�e w ekonomii.

Przyk�adowo, mikroekonomia neoklasyczna konstruuje modele poste�powa-
nia producenta i pracobiorcy na podstawie za�oz�eń co do ich motywów za-
chowania sie� na rynku. Zak�ada, z�e producent d �az�y do maksymalizacji zysku,
a uczestnik rynku pracy do maksymalizacji uz�yteczności, poprzez optymalny
podzia� czasu na prace� zarobkow �a (określon �a przez moz�liwy do uzyskania
dochód realny) i czas wolny3.

Takz�e w przypadku podejścia opisowego w nauce wydaje sie� w pe�ni za-
sadne odwo�ywanie sie� do motywacji. Jeśli chodzi o rynek pracy, to motywy
jego uczestników maj �a wp�yw na ich decyzje w sprawach podje�cia rodzaju
kszta�cenia, starań o prace�, wyboru miejsca pracy i jej charakteru, określaj �a
tez� aspiracje awansowe.

Trzeba podkreślić, z�e motywacje indywidualne z jednej strony maj �a cha-
rakter samoistny, gdyz� s �a g�e�boko osadzone w jednostkowych potrzebach,
wynikaj �acych z cech osobowych jednostki. Z drugiej strony jednak s �a one
kszta�towane przez uwarunkowania makrostrukturalne o charakterze: ekono-
micznym, prawnym i kulturowym.

Takie cechy gospodarki w skali makro, jak: typ gospodarki (liberalna czy
spo�eczna gospodarka rynkowa), faza cyklu koniunkturalnego, jej struktura
dzia�owo-ga�e�ziowa, charakter polityki spo�eczno-gospodarczej itp., wywieraj �a

2 W nauce zarz �adzania wyróz�nia sie� teorie treści motywacji, które badaj �a, jakie potrzeby
chc �a ludzie zaspokajać w pracy i poprzez prace�. J. P e n c, Motywowanie w zarz �adzaniu,
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szko�y Biznesu 1996, s. 145-159.

3 D. B e g g [i in.], Ekonomia, t. I, wyd. II zm., Warszawa: PWE 1998, s. 310-314.
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duz�y wp�yw na procesy zachodz �ace na rynku pracy, poprzez oddzia�ywanie
na motywacje i zachowania jego uczestników.

Kolejnym, niezwykle waz�nym czynnikiem „reguluj �acym” postawy poszcze-
gólnych jednostek i grup spo�ecznych na rynku pracy jest prawodawstwo.

W Polsce przepisy prawne zawarte w kodeksie pracy, w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w uk�adach zbiorowych
pracy określaj �a uprawnienia i obowi �azki pracowników i bezrobotnych.

Dla kobiet pracuj �acych bardzo waz�ne s �a przepisy prawne, daj �ace im szcze-
góln �a ochrone� w zwi �azku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci. Przy-
k�adowo � art. 1861 Kodeksu pracy mówi o tym, z�e: „Pracodawca nie moz�e
wypowiedzieć ani rozwi �azać umowy o prace� w okresie od dnia z�oz�enia przez
pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończe-
nia tego urlopu […]”4.

Nie bez znaczenia dla po�oz�enia spo�ecznego i ekonomicznego kobiet s �a
normy prawne organizacji o charakterze mie�dzynarodowym, takich jak ONZ
czy Rada Europy. Polska nalez�y do obu tych organizacji i ratyfikuj �ac szereg
waz�nych konwencji, podje��a określone zobowi �azania co do ich respektowania,
m.in. w obszarze rynku pracy. Takz�e przynalez�ność do Unii Europejskiej
oznacza obowi �azek podporz �adkowania sie� dyrektywom unijnym odnosz �acym
sie� do sfery rynku pracy.

Trzeba tez� dodać, iz� kultura narodowa zakorzeniona w najwaz�niejszych
za�oz�eniach kulturowych i wartościach danego spo�eczeństwa5 jest � jak wy-
daje sie� � najg�e�bsz �a podstaw �a wszystkich procesów spo�ecznych, ekonomicz-
nych, prawnych w danym kraju, w tym takz�e odnosz �acych sie� do postaw
wobec rynku pracy.

Potrzeby samoistne w wymiarze jednostkowym, o których by�a mowa
wcześniej, wywieraj �ace wp�yw na motywacje uczestników rynku pracy, s �a
kszta�towane chociaz�by w drodze socjalizacji jednostki (poprzez wychowanie
w rodzinie, szko�e�), „zakorzenionej” w wartościach kulturowych6. Takz�e na
stosunek do samej pracy jako takiej wp�ywaj �a za�oz�enia i wartości kulturowe

4 Kodeks pracy i inne teksty prawne, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2006, s. 78-79.
5 Model kultury Scheina opisany zosta� m.in. w pracach: M. K o s t e r a, Zarz �adzanie

personelem, Warszawa: PWE 1996, s. 10-11; H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g,
Zarz �adzanie. Podstawy kierowania przedsie�biorstwem. Koncepcje, funkcje, przyk�ady, wyd. III
uzupe�nione i poprawione, Wroc�aw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc�awskiej 1998,
s. 443-448.

6 O wp�ywie kultury na rynek pracy pisze: D. T a b i n, Szanse i zagroz�enia rynków
pracy, „Badania Naukowe” (Kielce) 10(2003), nr 2, s. 17-21.
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danego spo�eczeństwa. Dzie�ki ich poznaniu moz�emy wyjaśnić (przynajmniej
w istotnym zakresie), od czego to zalez�y � z jakim rodzajem etyki pracy
mamy do czynienia w danym spo�eczeństwie lub w danej grupie spo�ecznej:

� czy w danym kraju mamy do czynienia z etosem pracy, a wie�c z akcep-
tacj �a pracy jako wartości samej w sobie; czy jej wykonywanie wi �az�e sie�
z poczuciem obowi �azku wobec spo�eczeństwa, pracowitości �a, szacunkiem
wobec pracodawcy, uczciwości �a, d �az�eniem do mistrzostwa itp.

� czy, wprost przeciwnie, mamy do czynienia z nisk �a etyk �a pracy, polega-
j �ac �a na jej instrumentalizacji wy� �acznie do wymiarów materialnych, braku
szacunku dla samej pracy i nieuczciwych praktykach7.

Podsumowuj �ac, źród�em motywacji osoby aktywnej lub biernej zawodowo
na rynku pracy jest wiele czynników tkwi �acych w samej jednostce, jak i w
gospodarce oraz w spo�eczeństwie. Ale w wyniku tych wszystkich z�oz�onych
procesów, które w krótkim zarysie zosta�y wcześniej zaprezentowane, tworz �a
sie� motywacje do określonych postaw w celu realizacji osobistych interesów.
Trzeba podkreślić, z�e w�aśnie to by� g�ówny powód, dla którego przyje�to
w tym badaniu poje�cie „motywacji” za podstawow �a zmienn �a wyjaśniaj �ac �a
postawy kobiet wobec rynku pracy.

2. DYSKRYMINACJA ZE WZGLE� DU NA P�EĆ

Tradycyjne uje�cie tego zagadnienia polega na dychotomicznym podziale spo�e-
czeństwa na kobiety i me�z�czyzn i niezgode� na nierówności mie�dzy obu p�ciami.

Ta problematyka jest j �adrem tzw. kwestii kobiecej. Wszystkie ruchy kobie-
ce domaga�y sie� równości kobiet i me�z�czyzn, pocz �atkowo w zakresie kszta�-
cenia sie�, praw wyborczych i stopniowo w odniesieniu do innych zróz�ni-
cowań wyste�puj �acych w przekroju p�ci: p�acowych, awansowych, w doste�pie
do konkretnych zawodów, w podziale obowi �azków domowych itd.

Wspó�cześnie zakaz dyskryminacji ze wzgle�du na p�eć nalez�y do uniwer-
salnych norm mie�dzykulturowych8. Świadcz �a o tym zapisy zakazuj �ace dys-
kryminacji w wielu dokumentach mie�dzynarodowych takich organizacji, jak
ONZ czy Rada Europy.

7 O dychotomicznym podziale postaw wobec pracy, na podejście instrumentalne i auto-
teliczne pisze: J. M a r i a ń s k i, Etos pracy bezrobotnych (raport z badań empirycznych),
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994, s. 210-239.

8 Wed�ug M. Nussbaum, s �a to koncepcje normatywne, które wykraczaj �a poza granice
kulturowe, i s �a przydatne w oceni sytuacji kobiet na rynku pracy. M. N u s s b a u m, Kobie-
ty i praca: perspektywa zdolności, w: Kobieta w świecie � kobieta w Kościele, Kraków:
„Znak” 2005.
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Jako przyk�ad moz�na podać znacz �acy dokument dla europejskiego �adu
spo�ecznego � Europejsk �a Karte� Spo�eczn �a Rady Europy. Uchwalona zosta�a
w 1961 r. i zrewidowana w 1996 r. Polska ratyfikowa�a te� Karte� w 1997 r.,
co oznacza zgode� na mie�dzynarodow �a kontrole� wype�niania zobowi �azań.

Artyku� 20 (cze�ść II) tej Karty jest zatytu�owany: „Prawo do równych
szans i równego traktowania w zatrudnieniu i wykonywania zawodu, bez
dyskryminacji ze wzgle�du na p�eć”9. Ten przepis Karty mówi o równym
prawie kobiet i me�z�czyzn do: zatrudnienia, ochrony przed zwolnieniem, rein-
tegracji zawodowej, szkolenia zawodowego, readaptacji zawodowej, warun-
ków zatrudnienia i pracy, a w tym wynagrodzenia, a takz�e równych szans
awansowych dla obu p�ci.

Takz�e liczne programy i dokumenty Unii Europejskiej zawieraj �a przepisy
zakazuj �ace dyskryminacji kobiet. Jednym z najwaz�niejszych jest Europejska
Strategia Zatrudnienia, zawarta w Traktacie Amsterdamskim z roku 1997.
Zobowi �azuje ona państwa cz�onkowskie m.in. do przestrzegania zasady rów-
ności szans na rynku pracy, szczególnie wobec kobiet i mniejszości narodo-
wych oraz zaniechania praktyk dyskryminacyjnych10.

W polskim kodeksie pracy sukcesywnie dokonuje sie� w drodze kolejnych
nowelizacji ustawy dostosowywanie prawa krajowego do standardów mie�dzy-
narodowych i wspólnotowych. Po 1989 r. w� �aczono do przepisów kodeksowych
katalog podstawowych zasad prawa pracy (dzia� pierwszy, rozdzia� II), wyraz�aj �a-
cy podstawowe idee i wartości ustroju pracy. Znajduje sie� w nim art. 113, zaka-
zuj �acy dyskryminacji w zatrudnieniu, m.in. ze wzgle�du na p�eć11.

Podsumowuj �ac, trzeba stwierdzić, iz� powszechnie akceptowan �a wartości �a
i norm �a kulturow �a w kre�gu cywilizacji europejskiej i szerzej � zachodniej (ale
nie wy� �acznie12) jest równouprawnienie kobiet i me�z�czyzn na rynku pracy.

Jednak w praktyce gospodarczej, jak dowodz �a tego wyniki badań empi-
rycznych oraz opinii publicznej, na rynku pracy nierzadko mamy do czynienia
z dzia�aniami dyskryminacyjnymi ze wzgle�du na p�eć, zarówno w odniesieniu
do osób bezrobotnych, jak i pracuj �acych.

9 J. A u l e y t n e r, Polityka spo�eczna czyli ujarzmianie chaosu spo�ecznego, Warsza-
wa: Wyz�sza Szko�a Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 2002, s. 538.

10 S. B o r k o w s k a, Perspektywa integracji europejskiej � kontekst rynku pracy, w:
Rynek pracy wobec integracji z Uni �a Europejsk �a, red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS 2002,
s. 32.

11 Kodeks pracy.
12 Przyk�adowo � dyskryminacja jest zakazana przez indyjsk �a konstytucje�: N u s s-

b a u m, Kobiety i praca, s. 78.
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W literaturze feministycznej za jeden z g�ównych przejawów dyskryminacji
kobiet uznaje sie� obejmowanie przez me�z�czyzn lepszych miejsc pracy a przez
kobiety gorszych, czyli niz�ej p�atnych, o mniejszych moz�liwościach awansu
i o niz�szym prestiz�u spo�ecznym. Mówi sie� w tym przypadku o zjawisku
segregacji zawodowej wed�ug p�ci, o charakterze poziomym i pionowym.

Segregacja zawodowa pozioma, horyzontalna, dotyczy koncentracji zatrud-
nienia kobiet w pewnych ga�e�ziach gospodarki, na przyk�ad w oświacie czy
w pewnych zawodach, jak w przypadku piele�gniarek. Drugi typ segregacji to
pionowa, wertykalna segregacja zawodowa, określana tez� terminem „szklany
sufit” lub „szklane ruchome schody”. Poje�cie to oznacza niski udzia� kobiet
na stanowiskach kierowniczych, zw�aszcza wyz�szych, w porównaniu z me�z�-
czyznami13. W�aśnie te dwa rodzaje segregacji, zdaniem wielu badaczy,
odpowiadaj �a za podrze�dn �a sytuacje� kobiet na rynku pracy.

Poza sfer �a rynku pracy badacze dyskryminacji kobiet interesuj �a sie� takz�e
sfer �a gospodarstwa domowego. W tym drugim obszarze dyskryminacji za
waz�ny jej przejaw uznaje sie� niesprawiedliwy podzia� pracy mie�dzy cz�onków
rodziny w gospodarstwie domowym14.

W ideologiach feministycznych, zw�aszcza reprezentowanych przez skrajne
od�amy feminizmu, zagadnienie obarczenia kobiet nadmiernymi obowi �azkami
domowymi, w tym opiekuńczo-wychowawczymi, jest jednym z najwaz�niej-
szych argumentów na rzecz wyste�powania zjawiska dyskryminacji. Na prze-
ciwleg�ym biegunie znajduje sie� katolicka nauka spo�eczna. W ramach tej
doktryny krytykowany jest wzór kobiety wszechstronnej, „d �az� �acej do samo-
realizacji raczej w pracy zawodowej i z�yciu spo�ecznym aniz�eli w domu”15,
nieche�tnie odnosz �acej sie� do normalnych obowi �azków domowo-rodzin-
nych16. Jednak warto zaznaczyć, z�e w tym podejściu nie krytykuje sie� po-
dejmowania przez kobiety pracy zawodowej ani tez� w� �aczania me�z�czyzn

13 C. M. R e n e z e t t i, D. J. C u r r a n, Kobiety i me�z�czyźni w spo�eczeństwie,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 5; M. G a w r y c h a, J. W a s i lc z u k,
P. W i e c h, Szklany sufit i ruchome schody � Kobiety na rynku pracy, Warszawa: Wydaw-
nictwo Fachowe 2007.

14 D. G o l e n i e w s k a, Kariery zawodowe kobiet w przemyśle. Studia i Materia�y,
zeszyt 10, Warszawa 1976, s. 27; por. A. T i t k o w, D. D u c h - K r z y s z t o s z e k,
B. B u d z o w s k a, Nieodp�atna praca kobiet, mity, realia, perspektywy, Warszawa: Wy-
dawnictwo IFiS PAN 2004, s. 189-262.

15 Praca kobiety (matki) w domu, Instytut Studiów nad Rodzin �a UKSW, WWW.isnr. uksw.
edu.pl/s�ownik/praca/htm, 18 03 2009.

16 Tamz�e.
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w obowi �azki domowo-rodzinne. Uznaje sie� jedynie, z�e g�ównym (chociaz� nie
wy� �acznym) powo�aniem kobiet zame�z�nych powinny być dom i rodzina.

Warto podkreślić, iz� we wspó�czesnych spo�eczeństwach praca domowa
w odróz�nieniu od pracy zawodowej jest uznawana za sfere� prywatn �a, niepod-
legaj �ac �a instrumentom politycznym i prawnym. Uwaz�a sie�, z�e podzia� obo-
wi �azków domowo-rodzinnych mie�dzy me�z�czyzne� i kobiete� jest wy� �acznie
spraw �a pewnego rodzaju umowy mie�dzy nimi17.

Oznacza to, z�e nie wyste�puj �a regulacje prawne dotycz �ace pracy domowej.
Jest to praca w z�aden sposób niepodlegaj �aca ocenie przez rynek, nie jest
brana pod uwage� w rachunku dochodu narodowego, jest pozbawiona gratyfi-
kacji finansowych gwarantowanych przez państwo. W takich krajach jak
przyk�adowo Francja, zg�aszany przez niektórych polityków postulat wprowa-
dzenia zabezpieczenia emerytalnego dla kobiet niepracuj �acych i wychowuj �a-
cych dzieci, pozostaje od dziesie�cioleci wy� �acznie w sferze polemiki przed-
wyborczej.

Pomimo to, z�e praca domowa jest zaliczana do sfery prywatnej i nie pod-
lega ani normom prawnym, ani wycenie przez rynek, to podlega ona spo�ecz-
nym ocenom na podstawie funkcjonuj �acych w danej kulturze wzorców.

Oczywiście, si�a promieniowania róz�nych doktryn spo�ecznych na z�ycie
prywatne jest zróz�nicowana, w zalez�ności od badanego środowiska. Znacz �ace
róz�nice wyste�puj �a chociaz�by w przekroju miasto � wieś. Kobiety mieszkaj �ace
na wsi s �a bardziej tradycyjne niz� kobiety z miasta. Jednak � niezalez�nie od
typu środowiska spo�ecznego � od pocz �atku lat siedemdziesi �atych XX wieku
w kre�gu kultury europejskiej, i nie tylko coraz powszechniej akceptowany jest
wzór równego podzia�u obowi �azków w przekroju p�ci. Moz�na wie�c s �adzić,
z�e nadmierne obci �az�enie kobiet obowi �azkami domowymi oraz opiekuńczo-
-wychowawczymi coraz cze�ściej traktuje sie� jako przejaw dyskryminacji18.

17 T i t k o w, D u c h - K r z y s z t o s z e k, B u d z o w s k a, Nieodp�atna
praca, s. 33.

18 D. Z a w o r s k a - N i k o n i u k, Wzory kobiecości i me�skości w polskiej prasie
dla kobiet XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marsza�ek 2008, s. 58-60.
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II. PREZENTACJA BADANIA ANKIETOWEGO

1. PREZENTACJA ANKIETY

Badanie ankietowe zosta�o przeprowadzone w listopadzie i grudniu
2004 r.19 W ankiecie uczestniczy�o 160 respondentek, mieszkanek miasta
Lublina. Poza obszarem badania znalaz�o sie� środowisko wiejskie kobiet,
które w wielu wymiarach indywidualnych, spo�ecznych i zawodowych ma
odre�bne cechy niz� mieszkanki miast20.

Ankieta dotyczy�a dwóch podstawowych zagadnień: postaw i motywacji
kobiet wobec pracy zawodowej oraz ich opinii na temat dyskryminacji kobiet
w Polsce. Z tego w�aśnie wzgle�du dwa pytania w prezentowanej ankiecie
mia�y charakter podstawowy � pytanie 1. oraz pytanie 4., a pozosta�e rozwi-
ja�y szczegó�owo zagadnienia ich dotycz �ace. Ankieta zosta�a zamieszczona
w Aneksie 1. pracy.

Pytania ankiety mia�y charakter zamknie�ty, z wyj �atkiem pytania 7., w któ-
rym respondentka by�a proszona o dodanie czegoś od siebie w sprawie kwes-
tii kobiecej21.

Na końcu ankiety zamieszczono metryczke� uwzgle�dniaj �ac �a naste�puj �ace
zmienne: wiek, wykszta�cenie, stan cywilny, aktywność ekonomiczna, docho-
dy na jedn �a osobe� w rodzinie.

2. SPOSÓB DOBORU PRÓBY

ORAZ ODCHYLENIA OD ZA�OZ� EŃ W JEJ REALIZACJI

W doborze próby uwzgle�dniano trzy zmienne spo�eczno-demograficzne:
wiek, wykszta�cenie oraz aktywność zawodow �a.

Zmienne „wiek” i „wykszta�cenie” uwzgle�dniono na zasadach próby kwo-
towej. Oznacza to, z�e odsetki poszczególnych kategorii tych zmiennych
w próbie s �a w przybliz�eniu takie same, jak w ogólnopolskiej populacji kobiet.
Liczebności trzeciej zmiennej � „aktywność ekonomiczna” � zosta�y określo-
ne na zasadach próby warstwowej nieproporcjonalnej, a mówi �ac prościej:
po�owa próby to kobiety pracuj �ace, a druga po�owa to kobiety niepracuj �ace.

19 Badanie zosta�o sfinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski z funduszu na
badania w�asne.

20 Zob. W. K n a p i k, Kobieta w wiejskiej spo�eczności lokalnej, Toruń: Wydawnictwo
Adam Marsza�ek 2008.

21 Odpowiedzi na pytanie otwarte zostan �a zaprezentowane w szerszym opracowaniu.
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Tab. I. Opis próby. Za�oz�enia w doborze próby i ich realizacja:
wed�ug wieku, wykszta�cenia i aktywności ekonomicznej*

Zmienne Próba Realizacja

Wiek

18-34 64 62

34-49 56 59

50-60 40 39

Razem 160 160

Wykszta�cenie

wyz�sze 20 20

średnie 63 64

poniz�ej średniego 77 76

Razem 160 160

Aktywność ekonomiczna

pracuje 80 81

nie pracuje 80 79

Razem 160 160

Źród�o: Badanie w�asne.
*Uwaga: ze wzgle�du na to, z�e wszystkie tabele zawieraj �a informacje� statystyczn �a pocho-
dz �ac �a z badania w�asnego, w kolejnych tabelach „Źród�o” be�dzie pominie�te.

W wyniku realizacji próby nast �api�y niewielkie odchylenia od za�oz�eń. Jak
o tym informuje zestawienie, nie s �a one istotne � bo dotycz �a w wybranych
przekrojach jednej b �adź dwóch osób. Moz�na przyj �ać, z�e za�oz�enia badania
przy doborze próby zosta�y zrealizowane.

3. METRYCZKA

Poniz�ej zamieszczono zestawienia informacji statystycznej na temat uczest-
nicz �acych w ankiecie respondentek. Najpierw zaprezentowano rozk�ad tych
zmiennych, które zosta�y dobrane w sposób kwotowy, czyli „wiek” i „wy-
kszta�cenie” respondentek (tab. II i tab. III).

Tab. II. Opis próby. Wiek respondentek

Wiek N %

18-34 62 38,8

35-49 59 36,9

50-60 39 24,3

Razem 160 100,0
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Tab. III. Opis próby. Wykszta�cenie respondentek

Wykszta�cenie N %

wyz�sze 20 12,5

średnie 63 39,4

poniz�ej średniego 77 48,1

Razem 160 100,0

Jeśli chodzi o zmienn �a „wiek”, to przyje�to za doln �a granice� wieku 18 lat
a za górn �a 60 lat. Trzeba zaznaczyć, z�e w badaniu ankietowym nie uczestni-
czy�y kobiety be�d �ace na emeryturze. Przyje�te w badaniu grupy wiekowe s �a
naste�puj �ace: 18-34, 35-49, 50-60 lat.

W przypadku zmiennej „wykszta�cenie” uwzgle�dniono naste�puj �ace jej
przedzia�y: wyz�sze � zarówno zawodowe, jak i magisterskie, średnie � tzn.
zawodowe i ogólnokszta�c �ace, oraz zasadnicze zawodowe lub poniz�ej, tj.
gimnazjalne, podstawowe, niepe�ne podstawowe.

Tabela IV zawiera rozk�ad liczebności populacji badanej wed�ug tego, czy
kobieta pracowa�a czy by�a bierna zawodowo lub bezrobotna w momencie
badania. Zmienna ta zosta�a określona jako „aktywność ekonomiczna”22.
Z danych zawartych w tab. IV wynika, z�e 50,6% respondentek w momencie
badania pracowa�o, natomiast 48,8% spośród nich to kobiety niepracuj �ace �
bierne zawodowo lub bezrobotne.

Tab. IV. Opis próby. Aktywność ekonomiczna respondentek

Aktywność ekonomiczna N %
1. Praca etatowa w pe�nym wymiarze godzin 45 28,1
2. Praca etatowa w niepe�nym wymiarze godzin 16 10,0
3. Praca na umowe�: o dzie�o, zlecenia 9 5,6
4. Praca dorywcza 2 1,3
5. W�asna firma lub pomoc rodzinie w jej prowadzeniu 9 5,6
6. Nie pracuje i jest zarejestrowana w urze�dzie pracy 44 27,5
7. Nie pracuje, nie jest zarejestrowana, ale chce pracować 16 10,0
8. Nie pracuje i nie chce pracować 18 11,3
bd 1 0,6

Razem 160 100,0

22 Termin „aktywność ekonomiczna” nie jest równoznaczny z terminem „aktywność zawo-
dowa”. Por. Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwarta� 2007, Warszawa: GUS 2007,
s. 26.
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Jeśli wzi �ać pod uwage� zarówno respondentki zarejestrowane w urze�dach
pracy, jak i niezarejestrowane ale poszukuj �ace pracy, to stanowi�y one 3/4
ca�ej zbiorowości kobiet niepracuj �acych. Jednym s�owem, praca zawodowa
dla zdecydowanej wie�kszości respondentek niepracuj �acych by�a „dobrem”23.

4. HIPOTEZY BADAWCZE

Podstawow �a hipotez �a tego badania by�o stwierdzenie, z�e wie�kszość Polek
pragnie pracować, takz�e w sytuacji, gdy one i ich rodziny nie doświadczaj �a
przymusu ekonomicznego.

Za�oz�ono, iz� pozytywne motywacje wobec pracy zawodowej w warunkach
braku przymusu ekonomicznego maj �a swoje źród�o w wielu potrzebach - nie
tylko natury materialnej, ale takz�e w potrzebach pozafinansowych - natury
spo�ecznej, rodzinnej i osobistej.

W zwi �azku z powyz�sz �a hipotez �a celem badawczym by�o ustalenie:
� jak wiele kobiet pragnie pracować w sytuacji braku przymusu ekono-

micznego,
� jakie motywacje kieruj �a nimi na rynku pracy oraz
� czym kieruj �a sie� kobiety, które chc �a pozostawać poza rynkiem pracy.
Kolejna hipoteza dotyczy�a waz�nego, negatywnego kontekstu z�ycia rodzin-

nego i zawodowego kobiet, jakim jest kwestia dyskryminacji ze wzgle�du na
p�eć. Przyje�to, z�e zdecydowana wie�kszość kobiet jest przekonana o dyskrymi-
nacji, poniewaz� jej doświadcza, zetkne��a sie� z ni �a w przesz�ości lub sie� jej
obawia.

Wydaje sie�, z�e przekonanie o dyskryminacji kobiet w pracy zawodowej
lub w domu wp�ywa negatywnie na ich motywacje i zachowania na rynku
pracy. Sprzyja bowiem postawom bierności zawodowej oraz obniz�a ich aspi-
racje zawodowe i awansowe.

W celu weryfikacji hipotezy o dyskryminacji w ankiecie pytano respon-
dentki, jaki maj �a pogl �ad na temat wyste�powania zjawiska dyskryminacji ko-
biet w Polsce. Proszono je takz�e o uzasadnienie swojej opinii.

23 Jedynie 11,3% respondentek zadeklarowa�o, z�e nie pracuje i nie zamierza pracować
(tab. IV).
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5. POSTAWY WOBEC PRACY:

PROZATRUDNIENIOWE I DEZAKTYWIZACYJNE

Wyróz�niono w badaniu dwa typy postaw24 kobiet wobec pracy zawodowej.
Pierwszy typ określono mianem postawy prozatrudnieniowej. Reprezento-

wa�y j �a respondentki, które mia�y pozytywny stosunek do pracy zawodowej
i wyraz�a�y che�ć pracy takz�e w sytuacji, w której mia�yby zapewniony mini-
malny, ale godziwy standard z�ycia. Na pytanie 1. ankiety (tab. 1) udzieli�y
odpowiedzi „raczej tak”, „tak”.

Drug �a postawe� określono mianem postawy dezaktywizacyjnej. Respon-
dentki, maj �ac do wyboru prace� albo gwarantowany przez państwo zasi�ek na
poziomie minimum socjalnego, odrzuca�y prace� na rzecz zasi�ku. Na pytanie
1. ankiety udzieli�y odpowiedzi „raczej nie”, „nie” (tab. 1).

III. PRACA ZAWODOWA

CZY GWARANTOWANY STA�Y ZASI�EK SOCJALNY?

1. CZY KOBIETA PODJE� �ABY PRACE�

POMIMO BRAKU PRZYMUSU EKONOMICZNEGO?

Pytanie 1. ankiety mia�o zasadnicze znaczenie w określeniu motywacji
i postaw kobiet wobec rynku pracy25: „Wyobraźmy sobie, z�e z powodu bez-
robocia tylko 1/3 � spośród wszystkich zdolnych do pracy � mog�aby praco-
wać. Osoby niepracuj �ace otrzymywa�yby gwarantowany, sta�y zasi�ek socjal-
ny, daj �acy prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i zapewniaj �acy
skromne, ale godziwe warunki z�ycia, dla ca�ej rodziny. Czy w tej sytuacji
chcia�aby Pani być osob �a pracuj �ac �a?”

Powyz�sze pytanie zosta�o sformu�owane w taki sposób, aby wyeliminować
problem przymusu ekonomicznego, gdyz� badano motywacje kobiet maj �acych
moz�liwość „wolnego wyboru” mie�dzy prac �a a pozostaniem w domu. Pojawia
sie� pytanie, kiedy mamy do czynienia z przymusowym podejmowaniem pracy

24 Poje�ciem „postawa” moz�na sie� pos�uz�yć „na oznaczenie procesów indywidualnej świa-
domości, determinuj �acych zarówno aktualne jak i potencjalne reakcje cz�owieka wobec świata
spo�ecznego”, cyt. za: Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, s. 151.

25 Inspiracj �a do sformu�owania pytania nr 1. ankiety by�a teza J. Riffkina, z�e w najbliz�-
szych dziesie�cioleciach, ze wzgle�du na szybkie pojawianie sie� nowych technologii praco-
oszcze�dnych, zapotrzebowanie na prace� ludzi na świecie gwa�townie zmaleje. Zob. J. R i f f-
k i n, Koniec pracy. Schy�ek si�y roboczej na świecie i pocz �atek ery postprzemys�owej, Kraków:
Wydawnictwo Dolnośl �askie 1996.
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zarobkowej przez kobiety, a kiedy z motywacj �a ekonomiczn �a nakierowan �a na
polepszenie warunków bytowych.

W badaniu przyje�to naste�puj �ac �a definicje� przymusu ekonomicznego. Taka
sytuacja ma miejsce wtedy, gdy kobieta jest zmuszona podj �ać prace�, w prze-
ciwnym razie rodzina (b �adź kobieta samotna) nie osi �agnie skromnego i jedno-
cześnie godziwego standardu z�ycia26.

Nie jest bez znaczenia, iz� do hipotetycznej sytuacji przedstawionej w pyta-
niu 1., wprowadzono gwarancje w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz
emerytur. Uzyskanie tych świadczeń we wspó�czesnych spo�eczeństwach jest
podstawowym standardem godziwego z�ycia. Natomiast brak ich jest rodzajem
wykluczenia spo�ecznego. Poniewaz� kobiety, w przeciwieństwie do me�z�czyzn,
cze�sto maj �a nieci �ag� �a kariere� zawodow �a z powodu pe�nienia funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych w rodzinie, zapewne nierzadko podejmuj �a prace� zawodo-
w �a ze wzgle�du na konieczność przepracowania minimalnego okresu, daj �acego
im w świetle prawa podstawe� do świadczeń emerytalnych. W badaniu ten
przymusowy motyw opowiedzenia sie� za prac �a wykluczono i dlatego respon-
dentki uzyska�y � w modelowej sytuacji zawartej w pytaniu 1. � gwarancje
w zakresie ubezpieczenia spo�ecznego.

Pytanie 1. dotyczy�o oczywiście sytuacji hipotetycznej, w której kobieta
jest wolna od przymusu ekonomicznego. Dzie�ki za�oz�eniu, iz� ma moz�liwości
uzyskania gwarantowanego, sta�ego zasi�ku socjalnego, mog�a dokonać �
odpowiadaj �ac na pytanie 1. ankiety � swobodnego wyboru mie�dzy prac �a
a pozostaniem w domu.

Tabela 1. informuje o podstawowym wyniku badania: ile kobiet pomimo
braku przymusu ekonomicznego podje��oby b �adź kontynuowa�oby prace�.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, z�e 73 respondentki odpowiedzia�y
„tak” oraz 34 respondentki „raczej tak”, czyli 107 ankietowanych kobiet
zaprezentowa�o, zgodnie z przyje�t �a definicj �a w rozdziale II.5, postawe� pro-
zatrudnieniow �a. Natomiast postawy dezaktywizacyjne reprezentowa�y 52
respondentki, w tym 18 spośród nich odpowiedzia�o na pytanie 1: „raczej
nie”, a 34 � „nie”.

Uzyskany wynik jest jednoznaczny: 66,9% respondentek, a wie�c zdecydo-
wana wie�kszość podje��aby prace�, 32,6% badanych pozosta�oby w domu � pod
warunkiem zabezpieczenia minimum socjalnego.

26 Zabezpieczenie godziwego, minimalnego standardu z�ycia zwi �azane jest w polityce
spo�ecznej z kategori �a „minimum socjalne”.
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Tab. 1. Praca zawodowa
czy gwarantowany sta�y zasi�ek socjalny?

Czy chce pracować? N %

Tak 73 45,6%

Raczej tak 34 21,3%

Raczej nie 18 11,3%

Nie 34 21,3%

Nie mam zdania 1 0,6%

Razem 160 100,0%

Warto zaznaczyć, z�e tylko jedna respondentka odpowiedzia�a na pytanie
1., z�e nie ma zdania w badanej kwestii. Oznacza to, z�e alternatywa zawarta
w tym pytaniu by�a jasno i przekonuj �aco sformu�owana27.

2. WIEK A CHE� Ć PRACY

Tabela 2. ukazuje postawy prozatrudnieniowe lub dezaktywizacyjne res-
pondentek, w zalez�ności od wieku kobiet.

Najwie�cej odpowiedzi deklaruj �acych che�ć pracy jest wśród respondentek
m�odych, do 34. roku z�ycia. Ponad 3/4 spośród nich (77,4%) deklaruje che�ć
pracy i rezygnacje� z zasi�ku, a w przybliz�eniu 1/4 (22,6%) nie podje��aby pracy.

Takz�e wie�kszość respondentek w wieku średnim i starszym wola�aby pra-
cować niz� otrzymywać zasi�ek (61% i 59%), ale taka deklaracja pada rzadziej
niz� w przypadku m�odszej grupy wiekowej.

Innymi s�owy: z wiekiem rośnie odsetek kobiet opowiadaj �acych sie� za
zasi�kiem. Najwie�ksza rozpie�tość, prawie dwukrotna, dotyczy skrajnych grup
wiekowych: az� 41% respondentek w wieku 50-60 lat nie chcia�oby pracować,
a wie�c przyje��oby zasi�ek, a jedynie 22,6% spośród kobiet m�odych.

U podstaw tej zalez�ności mie�dzy wiekiem a postawami dezaktywizacyjny-
mi stoi, jak moz�na s �adzić, m.in. tradycyjne podejście do ról kobiecych: star-
sze pokolenia kobiet cze�ściej w porównaniu z m�odszymi akceptuje tradycyj-
ne wzory podzia�u obowi �azków: kobieta odpowiada za dom i dzieci, a me�z�-
czyźni za prace� poza domem oraz dochody. Dlatego tez� starsze respondentki,
maj �ac moz�liwość wolnego wyboru mie�dzy prac �a a zasi�kiem, cze�ściej niz�

27 Odpowiedzi „raczej tak” zosta�y w� �aczone do kategorii „tak”, a „raczej nie” do kategorii
„nie”. Zdarza sie� jednak, z�e te kategorie s �a analizowane roz� �acznie i wtedy w tekście jest to
wyraźnie zaznaczone.
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m�odsze opowiada�y sie� za pozostaniem w domu. Podsumowuj �ac, wraz
z przechodzeniem do starszych kategorii wiekowych rośnie odsetek respon-
dentek o postawach dezaktywizacyjnych oraz maleje o postawach prozatrud-
nieniowych.

Tab. 2. Wiek a che�ć pracy

Czy chce
pracować?

Wiek

18-34 35-49 50-60

N % N % N %

Tak 34 54,8% 24 40,7% 15 38,5%

Raczej tak 14 22,6% 12 20,3% 8 20,5%

Raczej nie 4 6,5% 10 16,9% 4 10,3%

Nie 10 16,1% 12 20,4% 12 30,7%

Nie mam zdania 0 ,0% 1 1,7% 0 ,0%

Razem 62 100,0% 59 100,0% 39 100,0%

3. WYKSZTA�CENIE A CHE� Ć PRACY

Jeśli weźmiemy pod uwage� jedynie odpowiedzi „tak” (bez „raczej tak”), to
relatywnie najwie�cej wyborów na rzecz pracy zawodowej dokona�y kobiety ma-
j �ace wyz�sze wykszta�cenie – bo az� 80% spośród nich. Wśród kobiet z wykszta�-
ceniem średnim takich respondentek by�o 49,2%, a wśród kobiet maj �acych
wykszta�cenie poniz�ej średniego – 33,8% (tab. 3). Jak widać, zalez�ność mie�dzy
wykszta�ceniem a zmienn �a „che�ć pracy” jest raczej silna. Róz�nice w punktach
procentowych mie�dzy kobietami maj �acymi wykszta�cenie wyz�sze i średnie wy-
nosi 30,8, a mie�dzy maj �acymi wykszta�cenie wyz�sze i niz�sze � 46,2.

Zróz�nicowanie mie�dzy grupami respondentek o róz�nym statusie wykszta�-
cenia nie jest jednak tak znacz �ace, jeśli po� �aczymy odpowiedzi „tak” i „raczej
tak”. W grupie kobiet z wyz�szym wykszta�ceniem � 85%, z wykszta�ceniem
średnim � 77%, a z wykszta�ceniem poniz�ej średniego � 58,5% kobiet dekla-
rowa�o che�ć pracy zawodowej. Zalez�ność jest taka sama, ale znacznie s�absza.

Postawy dezaktywizacyjne potwierdzaj �a te� zalez�ność. Odsetek odpowiada-
j �acych na pytanie 1. � „nie” i „raczej nie”, by� najwyz�szy wśród responden-
tek o niskim statusie wykszta�cenia i wynosi� 41,5%. Odpowiednie procenty
dla średniej i wyz�szej kategorii wykszta�ceniowej wynosi�y: 27% i 15%.
Oznacza to, z�e sk�onność do przyje�cia zasi�ku przez respondentki i do rezyg-
nacji z pracy rośnie znacz �aco wraz z obniz�aniem sie� poziomu wykszta�cenia.
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Tab. 3. Wykszta�cenie a che�ć pracy

Czy chce
pracować?

Wykszta�cenie

wyz�sze średnie
zasadnicze zawodowe

i poniz�ej

N % N % N %

Tak 16 80,0% 31 49,2% 26 33,8%

Raczej tak 1 5,0% 14 22,2% 19 24,7%

Raczej nie 0 ,0% 5 7,9% 13 16,9%

Nie 3 15,0% 12 19,1% 19 24,6%

Nie mam zdania 0 ,0% 1 1,6% 0 ,0%

Razem 20 100,0% 63 100,0% 77 100,0%

Dlaczego zalez�ność mie�dzy postaw �a prozatrudnieniow �a a poziomem
wykszta�cenia jest znacz �aca? To zagadnienie moz�na po cze�ści wyjaśnić za po-
moc �a teorii kapita�u ludzkiego. Traktuje ona kszta�cenie jako inwestycje� w cz�o-
wieka28. Osoba inwestuj �aca w siebie, tzn. przeznaczaj �aca czas i pieni �adze na
kszta�cenie, ma duz�e szanse na zwrot poniesionych nak�adów poprzez uzyskanie
dochodowej, interesuj �acej, cenionej indywidualnie i spo�ecznie pracy.

Wszystkie wymienione korzyści (w relacji do poniesionych kosztów)
z uzyskanego wykszta�cenia motywuj �a w róz�nym stopniu do zachowań pozy-
tywnych na rynku pracy.

W wyjaśnieniu funkcji motywacyjnej wykszta�cenia moz�na tez� odnieść sie�
do modelu cech pracy Hackmana i Oldhama. Stworzyli oni wskaźnik poten-
cja�u motywacyjnego, który jest miar �a � �acz �ac �a 5 podstawowych wymiarów
pracy, takich jak: róz�norodność umieje�tności, samoistność zadania, znaczenie
zadania, samodzielność, sprze�z�enie zwrotne. Im wyz�sze wartości osi �agaj �a one
w zwi �azku z dan �a prac �a, tym wie�kszy be�dzie potencja� motywacyjny zadań,
tym wyz�sza motywacja pracowników je wykonuj �acych29.

W takim razie moz�na za�oz�yć, z�e motywacja ludzi na rynku pracy rośnie
wraz ze wzrostem poziomu ich wykszta�cenia. Nie ulega bowiem w �atpliwości,
z�e cechy pracy zawarte w modelu Hackhama i Oldhama, wyste�puj �a � prze-
cie�tnie oceniaj �ac � w tym wie�kszym nate�z�eniu, im dane stanowisko wymaga

28 S. R. D o m a ń s k i, Kapita� ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 1993, s. 19-23.

29 S. P. R o b b i n s, D. A. D e C e n z o, Podstawy zarz �adzania, Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne 2002, s. 441-442.
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wyz�szych kwalifikacji30. Oznacza to, z�e na zewne�trznym rynku pracy zmien-
na „wykszta�cenie” sprzyja postawom prozatrudnieniowym kobiet, czyli po-
szukiwaniu pracy i zdobywaniu zatrudnienia, natomiast na wewne�trznym
rynku pracy pobudza je do osi �agnie�ć i starań o awans31.

4. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA A CHE� Ć PRACY

W omawianym badaniu uwzgle�dniono zmienn �a „aktywność ekonomiczna”,
dziel �ac respondentki na pracuj �ace i niepracuj �ace. Jak informuje o tym tab. 4,
21% pracuj �acych i az� 43,6% respondentek niepracuj �acych nie chcia�oby pra-
cować, gdyby by�a moz�liwość otrzymania gwarantowanego zasi�ku socjalnego.
Z tego wynika, z�e ponad dwukrotnie mniej respondentek aktywnych zawodo-
wo, w porównaniu z niepracuj �acymi, opowiedzia�o sie� za zasi�kiem. Odwrotne
proporcje dotycz �a opowiedzenia sie� za prac �a. Zdecydowanie wie�cej respon-
dentek pracuj �acych niz� niepracuj �acych odrzuci�oby zasi�ek i przyje��oby prace�
(77,8% i 56,4% � róz�nica 21,4 pkt. procentowych)32.

Jak moz�na wyjaśnić te� znacz �ac �a róz�nice�, w podejściu do pracy, responden-
tek pracuj �acych i niepracuj �acych? Moz�na s �adzić, z�e stosunkowo cze�stsza posta-
wa prozatrudnieniowa wśród kobiet pracuj �acych w porównaniu z niepracuj �acy-
mi, jest wynikiem przede wszystkim ich pozytywnych doświadczeń w pracy
zawodowej. Zatrudnienie, z powodów materialnych i pozafinansowych, jest
źród�em ich zadowolenia, a wie�c motywuje je do kontynuacji pracy.

Moz�na tez� podać drugi, istotny argument wyjaśniaj �acy róz�nice w posta-
wach respondentek wobec rynku pracy, tym razem odnosz �acy sie� do kobiet
niepracuj �acych.

30 W tym wypadku zamiennie uz�ywam dwóch poje�ć: „kwalifikacje” i „wykszta�cenie”. Jest
to pewne uproszczenie, gdyz� kwalifikacje s �a określone nie tylko przez dyplomy ukończenia
szkó�, lecz takz�e przez doświadczenie zawodowe, przyuczenie, przeszkolenie.

31 W wewne�trznym rynku pracy uczestnicz �a pracownicy danej organizacji, konkuruj �ac ze
sob �a o stanowiska pracy. Natomiast uczestnicy zewne�trznego rynku pracy poszukuj �a zatrudnie-
nia. Ten podzia� jest istotny takz�e dla segmentacyjnych uje�ć rynków pracy. Stwierdza sie�, z�e
kobiety zazwyczaj pracuj �a w drugim, gorszym segmencie rynku pracy, obejmuj �ac w firmie
prace generalnie gorsze, natomiast na rynku zewne�trznym staraj �a sie� one o zatrudnienie w ga-
�e�ziach, zawodach, takz�e o gorszych warunkach p�acy i pracy. Zob. S�ownik socjologii i nauk
spo�ecznych, red. M. Tabin (has�o: „Segmentacja rynków pracy”), Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2004.

32 Wartość wspó�czynnika V-Cramera, wynosz �aca 0,333, dowodzi, z�e zwi �azek mie�dzy postaw �a
wobec pracy a aktywności �a ekonomiczn �a respondentek, w momencie badania, jest raczej silny. Co
wie�cej, si�a oddzia�ywania na postawy kobiet wobec rynku pracy zmiennej „aktywność ekonomicz-
na”, oceniaj �ac j �a ze wzgle�du na wartość wspó�czynnika V-Cramera, jest wyz�sza w porównaniu ze
zmiennymi � „wykszta�cenie” (V-Cramera � 0,238) i „wiek” (V-Cramera � 0,169).
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Przejście ze stanu bierności zawodowej do aktywności prowadzi do zasad-
niczych zmian w z�yciu jednostki33. Moz�na przypuszczać, z�e obawa przed
negatywnymi konsekwencjami podje�cia jednocześnie dwóch ról � zawodowej
i rodzinnej � by�a jednym z waz�nych powodów opowiedzenia sie� przez cze�ść
respondentek niepracuj �acych za zasi�kiem gwarantowanym i za odrzuceniem
pracy. Te obawy mog�y dotyczyć przyk�adowo: konfliktów na tle nowego
podzia�u ról lub pogorszenia sie� stanu zdrowia na skutek nadmiernego obci �a-
z�enia podwójnymi obowi �azkami, zawodowymi i domowo-rodzinnym.

Tab. 4. Aktywność ekonomiczna a che�ć pracy

Czy chce
pracować?

Aktywność ekonomiczna

pracuje nie pracuje

N % N %

Tak 49 60,5 24 30,8

Raczej tak 14 17,3 20 25,6

Raczej nie 4 4,9 14 17,9

Nie 13 16,1 20 25,7

Nie mam zdania 1 1,2 0 ,0

Razem 81 100,0 78 100,0

Kolejny wniosek z tab. 4 dotyczy podejmowania pracy zawodowej przez
kobiety na skutek przymusu ekonomicznego.

21% respondentek pracuj �acych przyje��oby gwarantowany zasi�ek socjalny,
zapewniaj �acy godziwe warunki z�ycia, a odrzuci�oby prace�. W takim razie
moz�na s �adzić, z�e co pi �ata spośród nich by�a aktywna zawodowo z powodu
przymusu ekonomicznego i dlatego zrezygnowa�aby z pracy, gdyby mia�a
moz�liwość otrzymania zasi�ku, zapewniaj �acego warunki bytowe rodziny na
poziomie minimum socjalnego. Ta hipoteza w odniesieniu do ca�ej populacji
kobiet pracuj �acych wymaga jednak potwierdzenia na szerszym materiale sta-
tystycznym.

33 Powaz�ne zmiany zawsze wi �az� �a sie� z oporem cz�onków organizacji. Pracownicy obawiaj �a
sie�, z�e zagroz� �a one ich interesom. Jest to teza, maj �aca szerokie potwierdzenie w literaturze,
dotycz �acej zarz �adzania zmianami.
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IV. POSTAWY PROZATRUDNIENIOWE RESPONDENTEK

Jak wynika z tab. 1., spośród 160 respondentek � 107, czyli 67%, dokona-
�o wyboru na rzecz pracy, odpowiadaj �ac na pytanie 1. ankiety: „tak” lub
„raczej tak”. Postawy wobec rynku pracy, tej kategorii ankietowanych kobiet,
zosta�y określone jako prozatrudnieniowe. Pytanie 2. ankiety skierowane
zosta�o wy� �acznie do respondentek o postawie prozatrudnieniowej i dotyczy�o
motywów stoj �acych u podstaw wyboru przez nie pracy zawodowej i odrzuce-
nia zasi�ku. Poproszono je o wskazanie wszystkich waz�nych motywów, które
zadecydowa�y o tym wyborze � z zaznaczeniem, które z nich uzna�y za
pierwszoplanowe.

1. MOTYWACJE ZA WYBOREM PRACY

A ODRZUCENIEM GWARANTOWANEGO ZASI�KU

Rozk�ad cze�stości wypowiedzi, wed�ug najwaz�niejszej motywacji oraz
wszystkich wskazanych przez respondentki, zawiera tab. 5.

Motywacje pierwszoplanowe za wyborem pracy

Najcze�ściej podawan �a pierwszoplanow �a motywacj �a na rzecz wyboru pracy,
by�a che�ć wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych, tzn. wykszta�cenia
i doświadczenia zawodowego. Tak �a motywacje� podawa�a co pi �ata kobieta
(19,8%).

Na 2. i 3. miejscu równorze�dnie pod wzgle�dem liczebności s �a dwa mo-
tywy:

� praca zawodowa jest równie waz�na jak dom – za t �a motywacj �a opowie-
dzia�o sie� 16 respondentek (15,1%),

� i tyle samo z nich opowiedzia�o sie� za zbliz�on �a w treści motywacj �a –
na sens z�ycia sk�ada sie� nie tylko dom (rodzina), ale i praca zawodowa.

Na 4. miejscu pod wzgle�dem liczebności wypowiedzi znalaz�y sie� nega-
tywne konsekwencje bycia osob �a bezrobotn �a dla respondentki i jej rodziny
(12,3%).

Inne motywy pierwszoplanowe by�y podane przez oko�o 10% rozmówczyń
(tab. 5). Do nich nalez� �a wypowiedzi o:

� degraduj �acej roli zasi�ku socjalnego (10,4%),
� che�ci bycia uz�yteczn �a, nie tylko w rodzinie ale w spo�eczeństwie (9,4%),

oraz
� docenianiu spo�ecznych kontaktów w środowisku pracy (9,4%).
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Tab. 5. Rodzaj motywacji do pracy i do odrzucenia
gwarantowanego zasi�ku

Rodzaje motywacji

Respondentki
podaj �ace te�

motywacje� jako
pierwszoplanow �a

Respondentki
podaj �ace te�

motywacje� jako
pierwszoplanow �a

lub kolejn �a

N % N %

a. chce wykorzystać swoje wykszta�cenie,
doświadczenie zawodowe

21 19,8 61 57,5

b. chce być uz�yteczna nie tylko w rodzinie, ale
takz�e w spo�eczeństwie, środowisku

10 9,4 63 59,4

c. dla niej osobiście równie waz�na jest praca
zawodowa jak i dom

16 15,1 61 57,5

d. praca zawodowa nadaje sens z�yciu, sama rodzi-
na nie wystarczy

16 15,1 55 51,9

e. kontakty w środowisku pracy s �a lekarstwem na
samotność

10 9,4 62 58,5

f. ceni sobie dobrobyt materialny, zalez�y jej na
tym, z�eby moz�liwie duz�o zarabiać

6 5,7 43 40,6

g. pragnie zrobić kariere� zawodow �a: chce awanso-
wać, wyróz�nić sie�, być szefem

1 0,9 17 16,0

h. bycie na zasi�ku socjalnym przez d�uz�szy okres
jest upokarzaj �ace, degraduje cz�owieka

11 10,4 63 59,4

i. bezrobocie prowadzi do obniz�enia poczucia
w�asnej wartości i moz�e prowadzić do k�ótni w
domu, alkoholizmu itp.

13 12,3 74 69,8

j. inny rodzaj motywacji 2 1,9 17 16,0

Razem 106* 100

*106 respondentek, a nie 107, ze wzgle�du na brak danych w przypadku jednej respondentki.

Zdecydowanie niewielka liczba kobiet, jedynie 6 respondentek (5,7%),
poda�o jako g�ówn �a motywacje� opowiedzenia sie� za prac �a � d �az�enie do wyso-
kich zarobków.

Na ostatnim miejscu znalaz� sie� motyw kariery zawodowej. Tylko jedna
respondentka określi�a ten motyw, jako pierwszoplanowy.

Z duz�ym prawdopodobieństwem moz�na za�oz�yć, z�e wśród me�z�czyzn w po-
równaniu z kobietami takie motywy, jak d �az�enie do kariery zawodowej czy
wysokich zarobków, wyste�puj �a znacznie cze�ściej jako motywacje pierwszopla-
nowe, w podejmowaniu decyzji o pracy zawodowej i o jej charakterze. Jest
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to zapewne jeden z g�ównych powodów, dla których kobiety zdecydowanie
rzadziej awansuj �a w porównaniu z me�z�czyznami. Pe�ne uwiarygodnienie tej
tezy wymaga�oby jednak przeprowadzenia badań porównawczych nad moty-
wacjami kobiet i me�z�czyzn w środowisku pracy.

Wszystkie wskazania podane przez respondentki

74 respondentki wskaza�y na naste�puj �ac �a motywacje� jako pierwszoplanow �a
lub kolejn �a: „bycie bezrobotn �a prowadzi do obniz�enia poczucia w�asnej war-
tości i moz�e prowadzić do innych negatywnych skutków: k�ótni w domu,
poczucia samotności, alkoholizmu itp.” S �adz �a one, z�e brak pracy wywiera
negatywny wp�yw na róz�ne aspekty z�ycia osobistego, spo�ecznego i rodzinne-
go. Innymi s�owy: zdecydowana wie�kszość respondentek o postawie pro-
zatrudnieniowej widzi negatywne konsekwencje bycia osob �a bezrobotn �a.

Naste�puj �ace motywacje do pracy wskazywa�o 52-59% respondentek:
� che�ć wykorzystania kwalifikacji zawodowych,
� uz�yteczność nie tylko w rodzinie ale i w spo�eczeństwie,
� praca zawodowa jest równie waz�na jak dom,
� praca nadaje sens z�yciu,
� kontakty w pracy chroni �a przed samotności �a, daj �a wsparcie,
� zasi�ek socjalny upokarza i degraduje.
Warto zwrócić szczególn �a uwage� na to, z�e az� 61 respondentek (57,5%

kobiet o postawie prozatrudnieniowej) uzna�o, z�e „dla mnie osobiście równie
waz�na jest praca zawodowa, jak dom”. Gdyby te� deklaracje� odnieść do
wszystkich uczestnicz �acych w ankiecie 160 respondentek, to ten odsetek
wyniós�by 38,1%. Na pewno oznacza to upowszechnianie sie� w spo�eczeń-
stwie wzorca równowaz�nych ról w z�yciu kobiety: domowej i zawodowej.

Jedynie dwa motywy, jak wynika z tab. 5., dotycz �ace kariery zawodowej
i zarobków zosta�y wybrane przez mniej niz� 50% respondentek opowiadaj �a-
cych sie� za prac �a. Tylko 16% spośród nich: „Pragnie zrobić kariere� zawo-
dow �a: chce awansować, wyróz�nić sie�, być szefem”, oraz 40,6% � „ceni sobie
dobrobyt materialny, zalez�y jej na tym, z�eby moz�liwie duz�o zarabiać”
(tab. 5).

Jak widać, wyste�puje istotna róz�nica mie�dzy cze�stości �a deklaracji na rzecz
kariery zawodowej a d �az�eniem do wysokich zarobków: wynosi ona 24,6
punktów procentowych. Ten rozziew w odsetkach wynika po cze�ści zapewne
z myślenia z�yczeniowego: kobiety pragn �a zarabiać wie�cej, ale cze�sto � mniej
lub bardziej świadomie � nie bior �a pod uwage� tego, iz� wyz�sze wynagrodzenie
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jest zap�at �a za zwie�kszon �a odpowiedzialność, dyspozycyjność, cechy przywód-
cze etc.

Warto tez� podkreślić, z�e dane z tab. 5. potwierdzaj �a wniosek sformu�owa-
ny w zwi �azku z analiz �a motywacji pierwszoplanowych. Wśród wszystkich
wskazań respondentek d �az�enie do awansu zawodowego plasuje sie� na ostat-
nim miejscu. Tylko 17 kobiet spośród tych, które opowiedzia�y sie� za prac �a,
wybra�o te� motywacje�.

Praktycznie – jak juz� o tym wspomniano � nie wyste�puje motyw d �az�enia
do kariery jako cel pierwszoplanowy pracy zawodowej (jedna osoba), a jako
drugoplanowy takz�e pojawia sie� stosunkowo rzadko (tab. 5).

W zwi �azku z tym wydaje sie�, z�e wynik tego badania świadczy o s�abej
motywacji kobiet do „pie�cia sie� w góre�” w hierarchii stanowisk kierowni-
czych. Oznacza to, z�e rzadko kiedy d �az� �a one do awansu kierowniczego, tzn.
do zaje�cia wyz�szej pozycji w hierarchii w�adzy, daj �acej wyz�szy prestiz� oraz
wynagrodzenie, ale tez� � �acz �acej sie� z wyz�szym stopniem odpowiedzialności
i dyspozycyjności.

Jednak interpretacja postaw kobiet wobec awansu nie jest prosta. Wydaje
sie�, z�e wyste�puje zespó� przyczyn stoj �acych za odrzuceniem kariery kierowni-
czej przez respondentki, a nie tylko jedna przyczyna. Poniz�ej przedstawiam
moz�liwe powody, dla których kobiety rzadko aspiruj �a do wyz�szych stanowisk
(ustalenie ich hierarchii wymaga�oby odre�bnych badań):

� kobiety nie odczuwaj �a potrzeby awansu, zw�aszcza w hierarchii stano-
wisk kierowniczych,

� nie maj �a do pracy kierowniczej predyspozycji,
� nie maj �a warunków do realizacji aspiracji w zakresie kariery w zwi �azku

z rol �a rodzinn �a i dlatego odrzucaj �a aktywność na rzecz awansu (np. dyspozy-
cyjność),

� przekonane s �a o dyskryminacji kobiet, o istnieniu negatywnych stereoty-
pów co do ich zdolności kierowniczych � to moz�e os�abiać ich motywacje
awansowe,

� kobiety być moz�e nie d �az� �a do kariery zawodowej w ten sam sposób, jak
me�z�czyźni. Dlatego w sytuacji dominacji w firmach me�skiej kultury organi-
zacyjnej, opartej na konkurencji i na zawi �azywaniu koalicji w ramach grup
interesów, przegrywaj �a z nimi najcze�ściej walke� o awans.

Dodatkowo warto podkreślić, z�e u zdecydowanej wie�kszości respondentek
o postawach prozatrudnieniowych, wśród wszystkich podanych wskazań,
wyste�puj �a jednocześnie dwa rodzaje motywacji: pozytywne wobec pracy,
u podstaw których stoi przekonanie o jej autotelicznej wartości, oraz nega-



225MOTYWACJE KOBIET NA RYNKU PRACY

tywne zwi �azane z tym, z�e kobieta obawia sie� z�ych skutków pozostawania
poza rynkiem pracy i wype�niania wy� �acznie roli domowo-rodzinnej.

2. MOTYWACJE DO WYBORU PRACY W PODZIALE NA TRZY KATEGORIE

Powody, dla których cze�ść respondentek wybra�aby prace� pomimo moz�li-
wości uzyskania gwarantowanego sta�ego zasi�ku, zosta�y podzielone na trzy
kategorie zaprezentowane w tab. 6. Dzie�ki temu moz�emy określić podstawo-
wy charakter motywacji. Te trzy grupy to: uznawanie pracy za wartość sam �a
w sobie i nadaj �ac �a sens z�yciu, instrumentalne traktowanie pracy jako źród�a
dochodu i sposobu robienia kariery oraz zaspokojenie potrzeb osobistych
i spo�ecznych.

Tab. 6. Motywacje do pracy wed�ug trzech kategorii

Kategorie
motywacji

Respondentki podaj �ace te�
grupe� motywacji jako

pierwszoplanow �a
Wszystkie odpowiedzi

N* % N %

1. Potrzeba pracy
jako takiej: praca jako
wartość autoteliczna

63 60,6 240 48,1

2. D �az�enie do kariery:
awans, duz�e zarobki

7 6,7 60 12,0

3. Potrzeby psycho-
logiczne i spo�eczne

34 32,7 199 39,9

Razem 104 100 499 100

*Uwaga: Pominie�to „inne przyczyny”, dlatego jest 104 a nie 106 wypowiedzi.

Zawartość trzech kategorii motywacyjnych znajduj �acych sie� w tab. 6 jest
naste�puj �aca:

1. Potrzeba pracy ze wzgle�du na ni �a sam �a
Respondentki deklarowa�y, z�e praca dla nich jest wartości �a autoteliczn �a.

Na to podejście do pracy � przyje�to � sk�adaj �a sie� cztery motywacje:
� chce wykorzystać swoje kwalifikacje,
� chce być uz�yteczna nie tylko w rodzinie, lecz takz�e w spo�eczeństwie,
� przekonanie, z�e równie waz�na jest praca zawodowa, jak dom, oraz z�e
� praca zawodowa nadaje sens z�yciu.
2. D �az�enie do kariery: awans, duz�e zarobki
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Na kategorie� drug �a z�oz�y�y sie� dwa motywy:
� ceni sobie dobrobyt materialny, zalez�y jej na tym, z�eby moz�liwie duz�o

zarabiać,
� pragnie zrobić kariere� zawodow �a.
3. Potrzeby psychologiczne i spo�eczne
W sk�ad kategorii trzeciej wchodz �a naste�puj �ace motywacje:
� kontakty w środowisku pracy s �a lekarstwem na samotność,
� bycie na zasi�ku socjalnym przez d�uz�szy okres jest upokarzaj �ace, degra-

duje cz�owieka,
� bezrobocie prowadzi do obniz�enia poczucia w�asnej wartości oraz moz�e

prowadzić do patologii i negatywnych skutków dla rodziny.

Motywacje pierwszoplanowe w podziale na trzy kategorie

Z tab. 6. wynika, z�e spośród respondentek, które opowiedzia�y sie� za prac �a,
az� 60,6% (63 respondentki) uzna�o wskazania z kategorii pierwszej za najwaz�-
niejsze. Praca dla nich jest wartości �a autoteliczn �a, nadaje sens z�yciu, jest spo-
�ecznie uz�yteczna lub umoz�liwia wykorzystanie kwalifikacji zawodowych.

Jedynie 7 respondentek na 104 wypowiadaj �ace sie� (6,7%), uzna�o wartości
zwi �azane z karier �a zawodow �a i awansem p�acowym za pierwszoplanowe
(kategoria druga). Potwierdza sie�, z�e motyw kariery rozumiany jako d �az�enie
do awansu kierowniczego lub p�acowego, bardzo rzadko stoi u podstaw akty-
wizacji zawodowej kobiet.

Prawie 1/3 ankietowanych kobiet (32,7%), opowiadaj �ac sie� za prac �a, wy-
bra�a jako g�ówny jeden z motywów nalez� �acych do kategorii trzeciej. Podje�-
cie decyzji o pozostaniu w domu pomimo gwarancji zabezpieczenia material-
nego na poziomie minimum socjalnego, rodzi�o u nich obawe� przed negatyw-
nymi konsekwencjami natury spo�ecznej, rodzinnej i osobistej.

Podsumowuj �ac: dla 3/5 respondentek spośród tych, które opowiedzia�y sie�
za odrzuceniem zasi�ku i przyje�ciem pracy, praca zawodowa jest wartości �a
sam �a w sobie. Na drugim miejscu pod wzgle�dem liczebności znajduj �a sie�
motywy natury psychologicznej, rodzinnej i spo�ecznej. Prawie 1/3 responden-
tek obawia�a sie� przede wszystkim negatywnych skutków pozostania w domu.
Moz�na s �adzić, z�e pe�nienie tylko jednej roli domowo-rodzinnej, wed�ug tych
respondentek, nie gwarantuje im w pe�ni bezpieczeństwa emocjonalnego lub
nie zabezpiecza ich przed degradacj �a spo�eczn �a. Natomiast motywy kariery
zawarte w kategorii drugiej, tylko na zasadzie wyj �atku stanowi�y pierwszo-
planow �a przyczyne� aktywizacji zawodowej badanych kobiet.
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Wszystkie motywacje w podziale na trzy kategorie

W tab. 6. znajduje sie� takz�e informacja o wszystkich (a nie tylko pierwszo-
planowych) motywacjach podawanych przez respondentki.

Na 499 wskazań, odnosz �acych sie� do motywacji prozatrudnieniowych, az� 240
nalez�y do kategorii pierwszej, 199 do kategorii trzeciej, a jedynie 60 do katego-
rii drugiej. Potwierdza to wnioski z analizy wskazań pierwszoplanowych.

Zestawienie tych trzech kategorii motywacyjnych z podzia�em na moty-
wacje pierwszoplanowe i wszystkie sugeruje, z�e motywacje nalez� �ace do dru-
giej i trzeciej kategorii cze�ściej maj �a charakter drugoplanowy, niz� motywacje
nalez� �ace do pierwszej kategorii.

Wydaje sie�, z�e najcze�ściej wyst �api�a taka konfiguracja motywacji: respon-
dentki wymienia�y na pierwszym miejscu jeden z pozytywnych motywatorów
nalez� �acych do kategorii pierwszej, a naste�pnie wybiera�y kolejne motywy,
maj �ace charakter motywacji negatywnej (kategoria druga) � wyraz�aj �ac w ten
sposób róz�norodne obawy zwi �azane z sytuacj �a zajmowania sie� wy� �acznie
domem34.

3. WIELOŹRÓD�OWOŚĆ MOTYWACJI PROZATRUDNIENIOWYCH KOBIET

Respondentki, które wola�yby pracować niz� pobierać zasi�ek, najcze�ściej
poda�y kilka powodów uzasadniaj �ac swój wybór. Dane na ten temat zawiera
tab. 7.

Tab. 7. Liczba motywów wskazanych przez respondentki
opowiadaj �ace sie� za prac �a

Liczba motywów N %

1 2 1,9%

2 6 5,7%

3 22 20,8%

4 24 22,6%

5 16 15,1%

6 15 14,2%

7 i wie�cej 21 19,8%

Razem 106 100,0%

34 Warto zaznaczyć, z�e podzia� na pierwszoplanowe motywy i kolejne jest w pewnej
mierze umowny: cze�ść respondentek wszystkie wymienione motywy mog�a uznać za równo-
rze�dne lub prawie równorze�dne.
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Tylko 2 respondentki poda�y jeden motyw, a 6 ankietowanych kobiet � dwa
motywy. Natomiast az� 92,5% respondentek o postawie prozatrudnieniowej
poda�o co najmniej trzy motywy, a co pi �ata respondentka siedem i wie�cej.
Oznacza to, z�e dla wie�kszości kobiet praca zawodowa jest źród�em zaspokoje-
nia jednocześnie wielu potrzeb. Dlatego tez� moz�na mówić o wieloźród�owości
motywacji stoj �acych u podstaw wyboru pracy i odrzucenia zasi�ku.

4. AKCEPTACJA PRZERW W PRACY ZAWODOWEJ

Wie�kszość respondentek spośród tych, które odrzuci�y gwarantowany zasi-
�ek socjalny na rzecz pracy zawodowej, akceptowa�o przerwe� w pracy
w zwi �azku z macierzyństwem. Az� 83% ankietowanych traktowa�o przerwe�
w pracy zawodowej jako konieczność, a jedynie 16% j �a wykluczy�o. Rozk�ad
wypowiedzi na ten temat zawarty jest w tab. 8.

Tab. 8. Czy respondentka akceptuje przerwy w pracy zawodowej
w zwi �azku z macierzyństwem (w odniesieniu do jednego dziecka)?

Akceptacja przerw w pracy N %

Tak 88 83,0%

Nie 17 16,0%

Nie ma zdania 1 ,9%

Razem 106 100,0%

Trzeba jednak podkreślić, z�e respondentki opowiedzia�y sie� za stosunkowo
krótkimi przerwami w pracy zawodowej. Jak informuje o tym tab. 9, prawie
1/4 z nich akceptowa�a przerwe� tylko do jednego roku, 29,1% przerwe� dwu-
letni �a, a maksymalnie do trzech lat az� 87,3% respondentek. Za przerw �a po-
wyz�ej trzech lat opowiedzia�o sie� jedynie 12,9% respondentek, spośród akcep-
tuj �acych przerwe� w pracy zawodowej.

Kobiety � jak moz�na s �adzić � maj �a świadomość, z�e d�uz�sza przerwa
utrudnia ponowne wejście na rynek pracy, poniewaz� � �aczy sie� ze starzeniem
sie� ich kwalifikacji zawodowych. Moz�na tez� za�oz�yć, z�e „siedzenie w domu”
� dla licznej grupy kobiet jest trudnym przez�yciem, zarówno ze wzgle�du na
izolacje� spo�eczn �a, jak i utrate� waz�nego miejsca samorealizacji.
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Tab. 9. Akceptowana d�ugość przerwy w pracy zawodowej
(w latach na jedno dziecko)

Lata przerwy N %

1 rok lub mniej 20 23,3%

2 lata 25 29,1%

3 30 34,9%

4 4 4,7%

5 4 4,7%

6 1 1,2%

7 lat i wie�cej 2 2,3%

Razem 86 100,0%

Warto by�oby ustalić hierarchie� waz�ności powodów, dla których kobiety
decyduj �a sie� na ci �ag� �a kariere� zawodow �a lub stosunkowo krótkie przerwy
w pracy zawodowej. G�ównym pytaniem jest, czy powodem nieakceptowania
zbyt d�ugich przerw jest strach przed samotności �a, czy obawa przed degra-
dacj �a materialn �a lub zawodow �a.

V. POSTAWY DEZAKTYWIZACYJNE RESPONDENTEK

Spośród ankietowanych kobiet, 52 respondentki, czyli prawie 1/3 (32,6%),
odrzuci�yby prace� zawodow �a w sytuacji gwarancji sta�ego zasi�ku socjalnego.

1. MOTYWACJE DO PRZYJE�CIA GWARANTOWANEGO ZASI�KU

I ODRZUCENIA PRACY

Tabela 10 zawiera rodzaje motywacji na rzecz przyje�cia gwarantowanego
zasi�ku, daj �acego rodzinie respondentki – wed�ug hipotetycznej sytuacji – wa-
runki z�ycia na poziomie minimum socjalnego.

Motywacje pierwszoplanowe za przyje�ciem gwarantowanego
zasi�ku socjalnego

Spośród respondentek o postawie dezaktywizacyjnej zdecydowanie naj-
wie�cej, bo 40,4%, jako powód pierwszoplanowy wyboru zasi�ku poda�o, z�e
„waz�niejsze s �a rodzina i dom niz� praca zawodowa”. Moz�na zinterpretować
to w ten sposób, z�e wyjście kobiety z domu ma wed�ug nich negatywne skut-
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Tab. 10. Motywacje do przyje�cia gwarantowanego zasi�ku socjalnego

Rodzaje motywacji

Respondentki podaj �a-
ce te� motywacje� jako

pierwszoplanow �a

Respondentki podaj �a-
ce te� motywacje� jako
pierwszoplanow �a lub

kolejn �a

N % N %

a. nie ma odpowiednich kwalifikacji 5 9,6% 18 34,6%

b. waz�niejsza rodzina i dom niz� praca
zawodowa

21 40,4% 41 78,8%

c. w�aściwe wychowanie dzieci jest naj-
waz�niejsze w z�yciu kobiety

7 13,5% 37 71,2%

d. duz�e zarobki nie daj �a w z�yciu szcze�ścia 0 ,0% 12 23,1%

e. kariera zawodowa oddala kobiete� od
domu, burzy spokój rodzinny

1 1,9% 18 34,6%

f. dochody nie musz �a pochodzić z w�asnej
pracy zawodowej

9 17,3% 33 63,5%

g. brak pracy zawodowej to wie�cej wolne-
go czasu

3 5,8% 28 53,8%

h. nie zalez�y jej na kontaktach w środo-
wisku pracy

2 3,8% 24 46,2%

i. praca � �aczy sie� ze stresem, który kobieta
cze�sto przenosi do domu

1 1,9% 18 34,6%

j. inny powód 3 5,8% 13 25,0%

Razem 52 100,0%

*Procenty nie sumuj �a sie� do 100 ze wzgle�du na moz�liwość wyboru wie�cej niz� jednego wskazania.

ki dla z�ycia rodzinnego oraz dla prowadzenia domu. Dodatkowo 13,5%
respondentek opowiedzia�o sie� za zbliz�onym motywem do powyz�szego, po-
dzielaj �ac pogl �ad, z�e „w�aściwe wychowanie dzieci jest najwaz�niejsze w z�yciu
kobiety”. Gdyby te dwa motywy potraktować � �acznie, to ponad 50% (53,9%)
respondentek deklaruj �acych che�ć pozostania w domu, kieruje sie� przekona-
niem, z�e dla dobra rodziny niewarto podejmować pracy w sytuacji, gdy byt
materialny jest zabezpieczony przynajmniej na poziomie podstawowym.

Kolejne miejsce, jeśli chodzi o cze�stość podawanego motywu, zajmuje na-
ste�puj �ace uzasadnienie: „dochody nie musz �a pochodzić z w�asnej pracy zawo-
dowej � moz�e to być godziwy zasi�ek socjalny lub wynagrodzenie me�z�a”. Za
tym motywem, jako pierwszoplanowym, opowiedzia�o sie� 17,3% respondentek
o postawie dezaktywizacyjnej. Zawarta jest tutaj opinia, z�e to me�z�czyzna
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powinien zarabiać na utrzymanie rodziny, a w sytuacjach, w których rodzina
nie daje sobie rady, wspomagać powinny j �a instytucje pomocy spo�ecznej.

Tylko co 10. kobieta stwierdza, z�e powodem opowiedzenia sie� za zasi�-
kiem gwarantowanym jest brak wystarczaj �acych kwalifikacji zawodowych.
W takim razie, co warto podkreślić, brak kwalifikacji rzadko jest podstawo-
wym motywem na rzecz dezaktywizacji zawodowej.

Pozosta�e rodzaje motywacji pierwszoplanowych, jak wynika z tab. 12, s �a
deklarowane sporadycznie. Warto zauwaz�yć, z�e tylko jedna respondentka trak-
tuje stres w pracy jako powód pierwszoplanowy przyje�cia zasi�ku socjalnego.
I takz�e tylko jedna respondentka za g�ówny powód odrzucenia pracy wybra�a
wskazanie, mówi �ace o negatywnych skutkach kariery zawodowej kobiet dla
rodziny.

Podsumowuj �ac, wie�kszość respondentek o postawie dezaktywizacyjnej
(53,9%) woli zasi�ek gwarantowany przede wszystkim ze wzgle�du na to, z�e
waz�niejsza jest dla nich rodzina i dom niz� praca zawodowa. U podstaw tej
motywacji prorodzinnej jest przekonanie, iz� praca zawodowa jest przeszkod �a
we w�aściwym wype�nianiu przez kobiety funkcji matki, z�ony i gospodyni
domowej. Wyrazi�y w ten sposób przekonanie, iz� powo�aniem kobiety jest
dom i rodzina.

Wszystkie motywy za przyje�ciem gwarantowanego zasi�ku socjalnego

Analiza wszystkich motywów stoj �acych u podstaw wyboru sta�ego zasi�ku
socjalnego (tab. 10) wskazuje, z�e zdecydowana wie�kszość respondentek wy-
bra�a motywy zwi �azane z domem i rodzin �a. Za motywem: „waz�niejsze s �a
rodzina i dom niz� praca zawodowa” opowiedzia�o sie� az� 78,8% respondentek
o postawie dezaktywizacyjnej, natomiast za tym, z�e „w�aściwe wychowanie
dzieci jest najwaz�niejsze w z�yciu rodziny” � 71,2%. Jednym s�owem � moty-
wacje, które moz�na określić jako prorodzinne, dominuj �a w populacji respon-
dentek odrzucaj �acych prace� na rzecz domu i rodziny. Dla prawie 4/5 spośród
nich rodzina i dom by�y waz�niejsze niz� aspiracje zawodowe lub dobrobyt
materialny.

Jeśli chodzi o pozosta�e wskazania, to jak wynika z tab. 10:
� powyz�ej 60% respondentek (63,5%) uzna�o za waz�ne stwierdzenie, iz�

dochody nie musz �a pochodzić z w�asnej pracy zawodowej. Jeśli nawet cze�ść
z nich ma wysokie aspiracje materialne, to zapewne s �adz �a, z�e zgodnie z tra-
dycj �a to me�z�czyźni powinni je realizować, a nie one;
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� 53,8% respondentek ceni czas wolny. Niew �atpliwie dla ponad po�owy
kobiet odrzucaj �acych prace�, liczy sie� bardziej czas wolny niz� praca zarob-
kowa;

� stosunkowo cze�sto respondentki deklarowa�y, z�e „nie zalez�y mi na kon-
taktach w środowisku pracy – mam rodzine�, znajomych…”. Taki motyw wy-
bra�o 46,2% respondentek, be�d �acych za przyje�ciem zasi�ku. Jak wie�c moz�na
przypuszczać, dobre kontakty rodzinne i towarzyskie kobiet pozostaj �acych
w domu, os�abiaj �a ich motywacje do podje�cia pracy zawodowej. Natomiast
brak zadowalaj �acych kontaktów spo�ecznych, poczucie samotności sprzyjaj �a
zatrudnieniu;

� pozosta�e motywacje by�y zwi �azane z negatywnym wp�ywem pracy
zawodowej na dom lub brakiem wystarczaj �acych kwalifikacji. Co prawda te
motywy wyste�powa�y rzadziej niz� prorodzinne, ale takz�e by�y waz�ne dla
znacz �acej grupy respondentek o postawie dezaktywizacyjnej.

Dane tab. 10. informuj �a, iz� dla przesz�o 1/3 respondentek (34,6%):
� stres dzia�a demotywacyjnie jeśli chodzi o prace�, poniewaz� „przenosi

sie�” on do domu,
� kariera zawodowa oddala kobiete� od domu, burzy spokój rodzinny,
� przeszkod �a w staraniach o prace� jest brak wystarczaj �acych kwalifikacji.
Na ostatnim miejscu pod wzgle�dem liczby wskazań by�o przekonanie, z�e

duz�e zarobki (dochody w rodzinie) nie daj �a szcze�ścia. Za tym wskazaniem
opowiedzia�a sie� prawie co czwarta respondentka.

2. MOTYWACJE DO WYBORU GWARANTOWANEGO ZASI�KU

W PODZIALE NA TRZY KATEGORIE

Powody, dla których respondentki przyje��yby zasi�ek gwarantowany,
a odrzuci�yby prace�, zosta�y pogrupowane wed�ug trzech kategorii:

a) Wartości zwi �azane z domem, rodzin �a, s �a najwaz�niejsze
Do tej kategorii zaliczono naste�puj �ace rodzaje motywacji: „waz�niejsza jest

rodzina i dom niz� praca”, „w�aściwe wychowanie dzieci jest najwaz�niejsze
w z�yciu kobiety”, „kariera zawodowa to droga, która oddala kobiete� od do-
mu, burzy spokój rodzinny”, „brak pracy zawodowej to wie�cej czasu wolnego
na dom, zadbanie o siebie, na hobby”, „praca � �aczy sie� ze stresem i kobieta
swoje zdenerwowanie, a cze�sto niezadowolenie przenosi do domu”.

b) Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych
W kategorii drugiej znalaz�o sie� tylko jedno wskazanie � „nie ma odpowied-

nich kwalifikacji”.
c) Nie tylko praca daje kobiecie kontakty spo�eczne i dochody
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Do kategorii trzeciej wesz�y naste�puj �ace rodzaje motywacji: „duz�e zarobki
nie daj �a w z�yciu szcze�ścia”, „dochody nie musz �a pochodzić z w�asnej pracy
zawodowej – moz�e to być godziwy zasi�ek socjalny albo wynagrodzenie
me�z�a”, „nie zalez�y mi na kontaktach w środowisku pracy – mam rodzine�,
znajomych”.

Rozk�ad liczebności wypowiedzi wed�ug trzech kategorii motywacyjnych
prezentuje poniz�sza tab. 11.

Tab. 11. Motywacje do przyje�cia zasi�ku, wed�ug trzech kategorii

Kategorie motywacji

Respondentki podaj �ace te�
grupe� motywacji jako

pierwszoplanow �a

Wszystkie
odpowiedzi

N* % N %

1. Wartości zwi �azane z domem,
z rodzin �a s �a najwaz�niejsze

33 67,3 142 62,0

2. Brak odpowiednich kwalifi-
kacji zawodowych

5 10,2 18 7,9

3. Nie tylko praca daje kontakty
spo�eczne i dochody

11 22,5 69 30,1

Razem 49 100,0 229 100,0

*Uwaga: Wzie�to pod uwage� wskazania 49. kobiet a nie 52., poniewaz� 3 spośród nich poda�y
inne wskazania niz� wymienione kafeterii i zosta�y one w tej tabeli pominie�te.

Motywacje pierwszoplanowe do przyje�cia gwarantowanego
zasi�ku socjalnego wed�ug trzech kategorii

Spośród 49. respondentek, które poda�y pierwszoplanowy powód na rzecz
przyje�cia zasi�ku: 33 respondentki (67,3%) wybra�y wskazania z kategorii
pierwszej, 5 respondentek (10,2%) � wskazania z kategorii drugiej, 11 res-
pondentek (22,4%) � z kategorii trzeciej. Jak widać, zdecydowana wie�kszość
z nich odrzucaj �ac prace� i deklaruj �ac przyje�cie gwarantowanego zasi�ku, uzna-
�a za najwaz�niejsze wartości zwi �azane z rodzin �a i domem, takie jak w�aściwe
wychowanie dzieci czy dba�ość o dobrostan rodziny i domu.

Na drugim miejscu pod wzgle�dem cze�stości wskazań jest kategoria trzecia.
Respondentki negowa�y podstawowe znaczenie pracy zawodowej jako źród�a
dodatkowych dochodów czy kontaktów spo�ecznych. Jednak w kategorii trze-
ciej jest trzy razy mniej wskazań w porównaniu z kategori �a pierwsz �a.
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Jak pisa�am wcześniej, jedynie co dziesi �ata kobieta spośród tych, które
wybra�y zasi�ek, zrezygnowa�aby z pracy ze wzgle�du na brak kwalifikacji
(kategoria 2).

Sumuj �ac, analiza motywów pierwszoplanowych w podziale na 3 kategorie
potwierdza spostrzez�enia sformu�owane wcześniej: to nie brak kwalifikacji
zatrzymuje w domu wie�kszość kobiet o postawie dezaktywizacyjnej. U pod-
staw decyzji o bierności zawodowej stoj �a przede wszystkim tradycyjne war-
tości co do podzia�u ról mie�dzy me�z�czyzne� i kobiete� oraz przeświadczenie,
z�e powo�aniem kobiety jest dom i rodzina.

Wszystkie motywy przyje�cia gwarantowanego zasi�ku socjalnego
wed�ug trzech kategorii

Jak informuje tab. 11, zdecydowana wie�kszość wszystkich wypowiedzi
respondentek deklaruj �acych przyje�cie zasi�ku dotyczy�a kategorii pierwszej,
czyli wartości zwi �azanych z domem i z rodzin �a: spośród 229. wypowiedzi,
142. odnosi�y sie� do tego rodzaju motywacji (62,0%).

30% wypowiedzi zawiera�o opinie nalez� �ace do trzeciej kategorii, wed�ug
których:

� rodzina, znajomi tworz �a wystarczaj �ace środowisko spo�eczne, które
chroni przed samotności �a, oraz z�e

� źród�em utrzymania nie musi być praca zawodowa kobiety.
Wskazania dotycz �ace braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych stano-

wi�y jedynie 7,8% ogó�u wypowiedzi respondentek.
Warto zauwaz�yć, z�e podzia� motywów dezaktywacyjnych na trzy kategorie

wed�ug motywów pierwszoplanowych jest bardzo podobny do podzia�u we-
d�ug wszystkich wypowiedzi. Zdecydowanie, w jednym i drugim przypadku,
dominowa�y wypowiedzi nalez� �ace do kategorii pierwszej o charakterze proro-
dzinnym.

3. WIELOŹRÓD�OWOŚĆ MOTYWACJI DEZAKTYWIZACYJNYCH RESPONDENTEK

W tab. 12. zawarta jest informacja o liczbie podanych przez respondentki
powodów, ze wzgle�du na które wybra�y gwarantowany zasi�ek socjalny. Podob-
nie jak w przypadku wyboru pracy, u podstaw przyje�cia zasi�ku zwykle sta�o
wiele motywów. Tylko jedna respondentka poda�a jeden motyw, 4 spośród nich
� 2 motywy, natomiast 47 kobiet (90,4%) spośród tych, które zadeklarowa�y
odrzucenie pracy na rzecz zasi�ku, wybra�o co najmniej 3 motywy. Warto tez�
podkreślić, z�e co czwarta respondentka poda�a az� 6 lub 7 motywów.
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Tab. 12. Liczba podanych przez respondentki motywów
przyje�cia zasi�ku gwarantowanego

Liczba podanych
motywów

N %

1 1 1,9

2 4 7,7

3 13 25,0

4 11 21,2

5 10 19,2

6 7 13,5

7 6 11,5

Razem 52 100,0

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

(cz. I)

Podstawowe wnioski
1) Wśród kobiet pracuj �acych przymus ekonomiczny wyste�puje stosunkowo

rzadko jako motyw podje�cia pracy.
W hipotetycznej sytuacji sformu�owanej w pytaniu 1. ankiety za�oz�ono, z�e

kobiety maj �a gwarancje zabezpieczenia bytu rodziny na poziomie minimum
socjalnego. Wyniki ankiety informuj �a o tym, z�e gdyby zaistnia�a taka moz�li-
wość, to co pi �ata spośród pracuj �acych respondentek zrezygnowa�aby z pracy
zawodowej. W takim razie moz�na s �adzić, z�e spośród kobiet czynnych zawo-
dowo ok. 20% pracuje ze wzgle�du na trudn �a sytuacje� materialn �a rodziny,
a wie�c g�ównym obecnym motywem ich pracy jest przymus ekonomiczny.

Jest to jednak relatywnie ma�o wobec prawie 80% respondentek pracuj �a-
cych, które mimo moz�liwości uzyskania pomocy finansowej ze strony pań-
stwa, pragn �a realizować w swoim z�yciu wzorzec dwóch ról, jednocześnie
wype�niaj �ac role� domowo-rodzinn �a i zawodow �a. Warto zaznaczyć, z�e zagad-
nienie przymusu ekonomicznego wpisuje sie� w dyskusje� na temat w�aściwego
charakteru kategorii p�acy � czy powinna ona mieć charakter ekonomiczny,
czy tez� socjalny. W tym drugim przypadku p�aca jednego z�ywiciela powinna
być co najmniej wystarczaj �aca dla zabezpieczenia bytu rodziny na poziomie
spo�ecznie akceptowanego minimum. Dzie�ki temu kobiety mog�yby dokony-
wać swobodnego wyboru mie�dzy prac �a zawodow �a a pozostaniem w domu.
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2) Przewaz�aj �a prozatrudnieniowe postawy respondentek wobec pracy.
Praca zawodowa dla wie�kszości kobiet jest waz�n �a sfer �a ich z�ycia, cze�sto

równie waz�n �a, jak obowi �azki domowo-rodzinne. Prawie 2/3 spośród ogó�u
ankietowanych opowiedzia�o sie� za uczestnictwem w rynku pracy. Wyniki
ankiety dowodz �a, z�e postawy prozatrudnieniowe respondentek wynikaj �a z
d �az�enia do zaspokojenia wielu róz�norodnych potrzeb o charakterze autote-
licznym i instrumentalnym.

Zwraca uwage� traktowanie pracy przez wie�kszość respondentek o postawie
prozatrudnieniowej przede wszystkim jako wartości autotelicznej (chodzi o mo-
tywacje pierwszoplanowe). Uwaz�a�y one, iz� praca zawodowa daje wiele satys-
fakcji, poniewaz� umoz�liwia im wykorzystanie kwalifikacji, nadaje ich z�yciu sens
i sprawia, z�e czuj �a sie� one w spo�eczeństwie uz�yteczne. Deklarowa�y w ten
sposób motywacje pozytywne wobec pracy. Ale wie�kszość z nich kierowa�a sie�
jednocześnie motywacj �a negatywn �a, w postaci obawy przed bierności �a zawodo-
w �a. Deklaruj �ac che�ć podje�cia pracy, respondentki wskazywa�y na zagroz�enia
wynikaj �ace z bierności zawodowej, takie jak utrata poczucia w�asnej wartości,
destabilizacja z�ycia rodzinnego, czy samotność. Najcze�ściej jednak te negatywne
motywy mia�y charakter drugoplanowy wobec pozytywnych.

3) Kobiety bardzo rzadko traktuj �a awans w hierarchii stanowisk kierowni-
czych, a takz�e awans materialny jako podstawowe motywy określaj �ace ich
stosunek do pracy zawodowej.

Wyniki badania uprawniaj �a do sformu�owania tezy, z�e kobiety na rynku pracy
nie zachowuj �a sie� jak homo oeconomicus, gdyz� nie d �az� �a do maksymalizacji
wynagrodzenia i jak najwyz�szej pozycji w organizacji. Natomiast pragn �a one
poprzez uczestnictwo na wewne�trznym rynku pracy zaspokoić szereg potrzeb,
najcze�ściej jednak z wy� �aczeniem wysokich aspiracji materialnych i awansowych.

Co prawda az� 41% respondentek o postawie prozatrudnieniowej kieruje sie�
motywem uzyskania moz�liwie duz�ych zarobków, ale jako motyw pierwszopla-
nowy waz�ny on jest jedynie dla mniej niz� 6% kobiet. Moz�na wysun �ać teze�, z�e
najcze�ściej kobiety swoje zarobki traktuj �a jako uzupe�nienie dochodów p�yn �acych
z innych źróde�, przede wszystkim z pracy me�z�a. Natomiast do awansu kierowni-
czego, jak moz�na s �adzić, podchodz �a jako do nagrody za dobr �a, d�ugoletni �a prace�,
a nie jak do dobra, o które trzeba walczyć. Nie oznacza to oczywiście, z�e nie
przywi �azuj �a one wagi do sprawiedliwej p�acy lub nie odczuwaj �a krzywdy za
pomijanie ich w awansie na wyz�sze, lepiej p�atne stanowisko. Ale w swoich
d�ugofalowych planach zawodowych prawdopodobnie rezygnuj �a z ambitnych
celów w zakresie przysz�ej kariery zawodowej.

4) Zmiany spo�eczno-demograficzne wśród kobiet be�d �a prowadzić do wzrostu
ich aktywności zawodowej i postaw prozatrudnieniowych. Ale z duz�ym prawdo-
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podobieństwem moz�na tez� za�oz�yć, iz� znacz �aca liczebnie grupa kobiet, kieruj �ac
sie� osobistymi preferencjami, be�dzie pozostawa�a poza rynkiem pracy.

W wyniku badania ustalono, z�e takie zjawiska, jak wzrost poziomu
wykszta�cenia kobiet oraz odchodzenie na emeryture� starszych roczników
o tradycyjnych pogl �adach, be�d �a sprzyjać upowszechnianiu sie� wzorca równo-
waz�ności dwóch ról. A zwi �azku z tym moz�na przypuszczać, z�e w przysz�ości
be�dzie ros�a liczebność kobiet kieruj �acych sie� motywacj �a prozatrudnieniow �a
lub/i autoteliczn �a na rynku pracy.

Chociaz� wie�kszość ogó�u ankietowanych charakteryzowa�a sie� postaw �a
prozatrudnieniow �a, to warto podkreślić, iz� w przybliz�eniu 1/3 z nich nie
chcia�aby pracować w sytuacji zabezpieczenia minimum socjalnego gospo-
darstwa domowego i opowiedzia�a sie� za pe�nieniem tylko jednej roli � do-
mowo-rodzinnej. Dominuj �ac �a motywacj �a w tym przypadku by�o dobro rodzi-
ny i silne przekonanie, z�e powo�aniem kobiety jest wype�nianie tylko jednej
roli, domowo-rodzinnej.

Wydaje sie� w takim razie, rozpatruj �ac zagadnienie w d�uz�szej perspektywie
czasowej, z�e w obecnych warunkach kulturowych w Polsce niema�a cze�ść kobiet
pozostanie w domu, nawet w sytuacji swobodnego doste�pu do zatrudnienia.
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WOMEN’S MOTIVATIONS ON THE LABOR MARKET
AND THE PHENOMENON OF DISCRIMINATION

(Part I)

S u m m a r y

The author tackles two important problems in the area of women's labor market. One con-
cerns women's motivation with respect to work – do they want to be professionally active or
passive, and what motivations their choices are based on. The other one is what they think about
equal rights in the home and at work; in other words, what is their opinion about discrimination.
160 women were studied with the help of a review. It turned out that irrespective of the econo-
mic situation their households were in, attitudes prevail that favor having jobs. In this way the
hypothesis was confirmed that most women go out to work as this is an important sphere of their
lives, often as important as family and home duties. Most subjects are convinced that in Poland
discrimination of women occurs, but this happens more often at work than in the home.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: rynek pracy, praca zawodowa kobiet, obowi �azki rodzinno -domowe kobiet,
dyskryminacja, motywacje, postawy prozatrudnieniowe, postawy dezaktywizacyjne, zasi�ek
gwarantowany.

Key words: labor market, women’s professional work, women’s family and home duties,
discrimination, motivations, pro-labor attitudes, de-activating attitudes, guaranteed benefit.
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I. WYJAŚNIENIE POJE� Ć

Przy opisie procedur przeje�ć przedsie�biorstw stosowana jest specyficzna no-
menklatura, w zwi �azku z tym pierwszym krokiem rozwaz�ań be�dzie tu dok�ad-
niejsze sprecyzowanie uz�ywanych poje�ć. Na rys. 1. przedstawiono pewn �a propo-
zycje� klasyfikacji, na podstawie której be�d �a prowadzone dalsze rozwaz�ania.

Rys. 1. Klasyfikacja podstawowych poje�ć dotycz �acych fuzji i przeje�ć

Prof. dr hab. MAREK PAWLAK � kierownik Katedry Zarz �adzania Przedsie�biorstwem
w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.
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1. Restrukturyzacja korporacyjna

Nadrze�dnym stosowanym tu poje�ciem jest restrukturyzacja korporacyjna.
Mianem tym moz�na określić dzia�ania podje�te w celu rozszerzenia lub ograni-
czenia podstawowej dzia�alności firmy lub fundamentalnej zmiany jej maj �at-
ku, lub struktury finansowej. Jest to poje�cie bardzo szerokie, obejmuj �ace
zakres dzia�ań od fuzji (mergers) poprzez zakupy (acquisitions), az� do zbycia
cze�ści maj �atku (divestitures) i spin-offs1. Dzia�ania restrukturyzacyjne s �a
cze�sto dzielone w literaturze na dwie specyficzne kategorie: restrukturyzacja
operacyjna i finansowa2.

2. Zakupy (acquisitions)

Wed�ug DePamphilisa zakup (acquisition) wyste�puje wtedy, gdy jedno
przedsie�biorstwo uzyskuje kontrolny pakiet udzia�ów w innym przedsie�bior-
stwie, w spó�ce zalez�nej od innej firmy lub w określonych aktywach (assets)
innej firmy, jak na przyk�ad zak�ad produkcyjny. Zakup (acquisition) moz�e
polegać na zakupie aktywów (assets) lub akcji (stock) innej firmy, przy czym
zakupiona firma nadal istnieje jako prawnie posiadana przez nabywaj �acego
spó�ka córka (subsidiary)3.

Wed�ug Shermana i Harta w przypadku zakupu wyste�puje kupuj �acy, który
nabywa maj �atek (assets) lub udzia�y (shares) sprzedaj �acego i p�aci za nie
gotówk �a, papierami wartościowymi (securities) kupuj �acego lub innymi akty-
wami (assets) maj �acymi wartość dla sprzedaj �acego4.

W uproszczeniu moz�na powiedzieć, z�e z zakupem mamy do czynienia
wtedy, gdy jedna spó�ka kupuje wie�kszość udzia�ów (interests) innej spó�ki.

W wyniku zakupu moz�e powstać spó�ka córka, przy czym mianem córki
(subsidiary) określa sie� tak �a spó�ke�, której ponad 50% akcji jest w posiadaniu
(jest kontrolowane) innej spó�ki, określanej mianem spó�ki matki (parent
company). Spó�ka matka zachowuje kontrole� nad spó�k �a córk �a tak d�ugo, jak
posiada wie�kszość jej udzia�ów. W niektórych przypadkach spó�ka córka
dzia�a w innym kraju niz� spó�ka matka i jest w tym innym kraju zarejestro-

1 Por. D. D e P a m p h i l i s, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities,
San Diego�London: Academic Press 2003, s. 5.

2 Tamz�e.
3 Tamz�e, 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, New York:

Amacom 2006, s. 11.
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wana. Mimo to spó�ka matka prowadzi finanse spó�ki córki i uwzgle�dnia j �a
w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

3. Fuzje (mergers)

Fuzje mog �a być opisywane z perspektywy prawnej (strukturalnej), a takz�e
ekonomicznej. Z perspektywy prawnej mianem fuzji (merger) moz�na określić
po� �aczenie dwóch firm, z których tylko jedna przez�ywa w sensie toz�sa-
mości5. W typowej fuzji akcje firmy celu (firmy kupowanej) s �a wymieniane
na akcje spó�ki kupuj �acej.

Wed�ug Shermana i Harta fuzja jest określeniem sytuacji, w której dwie
spó�ki � �acz �a sie� (zwykle poprzez wymiane� udzia�ów (shares)) jako równe
i staj �a sie� jedn �a spó�k �a6. Wed�ug Gaughana fuzja jest po� �aczeniem dwóch
spó�ek, z których tylko jedna przez�ywa. W przypadku fuzji spó�ka kupuj �aca
przejmuje maj �atek i pasywa spó�ki kupowanej. Ten typ transakcji jest czasem
określany mianem fuzji statutowej (statutory merger)7.

Wed�ug innej definicji mianem fuzji moz�na określić po� �aczenie dwóch lub
wie�kszej liczby spó�ek, generalnie poprzez zaoferowanie akcjonariuszom
spó�ki nabywanej (celu) akcji spó�ki nabywaj �acej w zamian za oddanie posia-
danych przez nich akcji spó�ki nabywanej. Decyzja o fuzji jest zwykle apro-
bowana przez obie spó�ki. W wyniku fuzji dwie spó�ki staj �a sie� jedn �a spó�k �a,
to znaczy jedna spó�ka przez�ywa, a druga przestaje istnieć. Realizacja fuzji
poci �aga za sob �a konieczność spe�nienia przepisów prawa państw, w których
znajduj �a sie� uczestnicz �ace spó�ki. DePamphilis wprowadza dodatkowo bar-
dziej szczegó�owy podzia� fuzji8:

Fuzja prawna (statutory merger) jest to taka fuzja, w przypadku której
przedsie�biorstwo nabywaj �ace przejmuje maj �atek i zobowi �azania celu w zgo-
dzie z prawem państwa, w którym jest zarejestrowana. Wed�ug innej definicji
fuzja prawna jest to fuzja przeprowadzona zgodnie ze statutami zaangaz�owa-
nych spó�ek, które wymagaj �a spe�nienia specjalnych procedur zawiadamiania
i aprobaty akcjonariuszy.

Subsidiary merger ma miejsce wtedy, gdy cel staje sie� spó�k �a córk �a (subsi-
diary) spó�ki matki (parent)9. Nalez�y zauwaz�yć, z�e w naste�pstwie nabycia

5 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 6.
6 Por. S h e r m a n, H a r t, Mergers & Acquisitions, s. 11.
7 Por. P. A. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, and corporate Restructurings, New

York: John Wiley and Sons, Inc. 1996, s. 7.
8 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 6.
9 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 7.
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firmy be�d �acej celem, matka moz�e zadecydować, aby cel dzia�a� jako spó�ka
córka (legal subsidiary), a później moz�e zadecydować, aby w� �aczyć j �a w sen-
sie prawnym do matki. Jeśli jednak spó�ka córka nie zostanie w� �aczona do
spó�ki matki, to w tym przypadku mamy raczej do czynienia z nabyciem
a nie z fuzj �a.

Short form merger jest to fuzja, w której nie jest wymagana zgoda akcjo-
nariuszy spó�ki nabywaj �acej na jej przeprowadzenie. Zgoda akcjonariuszy
moz�e być pominie�ta, jeśli akcje spó�ki s �a w posiadaniu ma�ej liczby ludzi, na
przyk�ad zarz �adu spó�ki, która zgadza sie� na fuzje�. Przepisy prawa niektórych
krajów mog �a zezwalać tej grupie na zaaprobowanie transakcji samodzielnie
bez uzyskania zgody innych akcjonariuszy. Rada dyrektorów po prostu apro-
buje fuzje� przez podje�cie uchwa�y10. Przepisy wielu krajów nie zezwalaj �a
jednak na tego rodzaju fuzje11.

Fuzja równych (a merger of equal) jest odmian �a fuzji wyste�puj �ac �a wtedy,
gdy uczestnicy fuzji s �a porównywalni z punktu widzenia wielkości, pozycji
konkurencyjnej, zyskowności i kapitalizacji (wartości) rynkowej. W takich
warunkach nie jest jasne, które przedsie�biorstwo przejmuje kontrole� nad dru-
gim i które osi �aga wie�kszy efekt synergetyczny. W zwi �azku z tym akcjona-
riusze przedsie�biorstwa celu rzadko otrzymuj �a jak �aś istotn �a premie� za swoje
akcje. Typowe rozwi �azanie polega na tym, z�e CEOs firm uczestnicz �acych
w fuzji równych, staj �a sie� równoprawnymi menedz�erami firmy nowej, a rada
dyrektorów nowej firmy tworzona jest z równej reprezentacji rad dyrektorów
firm uczestnicz �acych w fuzji. Wed�ug DePamphilisa utworzenie w roku 1998
Citygroup z Citybank i Travlers jest przyk�adem fuzji równych12.

Z perspektywy ekonomicznej fuzje mog �a być podzielone z punktu widze-
nia relacji mie�dzy firmami lub z uwzgle�dnieniem tego, czy s �a one klientami
b �adź dostawcami potencjalnego partnera fuzji. Z tej perspektywy moz�na wy-
róz�nić: fuzje� horyzontaln �a � wyste�puj �ac �a wtedy, gdy � �acz �a sie� dwaj poprzedni
konkurenci dzia�aj �acy w tej samej branz�y13; fuzje� pionow �a, gdy � �acz �a sie�
przedsie�biorstwa be�d �ace w relacji sprzedawca–kupuj �acy; fuzje� konglomera-
tow �a, gdy � �acz �a sie� spó�ki, które nie s �a konkurentami i nie s �a w relacji sprze-
daj �acy–kupuj �acy.

10 Por. tamz�e, s. 13.
11 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 6.
12 Por. tamz�e, s. 7.
13 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 7.
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4. Konsolidacje (consolidations)

Mianem konsolidacji moz�na określić po� �aczenie dwóch spó�ek do postaci
zupe�nie nowej spó�ki. Aktywa i zobowi �azania dwóch spó�ek s �a przejmowane
przez now �a spó�ke�. W konsolidacji mog �a brać udzia� wie�cej niz� dwie spó�ki,
przy czym s �a one rozwi �azywane w czasie formowania nowej spó�ki. Na tym
w�aśnie polega róz�nica mie�dzy konsolidacj �a i fuzj �a, bo w przypadku fuzji prze-
z�ywa kupuj �acy lub cel. Jednym z cze�sto przytaczanych przyk�adów konsolidacji
by�o po� �aczenie w roku 1999 Daimler-Benz i Chrysler do postaci nowej spó�ki
DaimlerChrysler. Nowe przedsie�biorstwo powsta�e jako rezultat konsolidacji,
zwykle przejmuje w�asność maj �atku i zobowi �azań spó�ek be�d �acych uczestnikami
konsolidacji. Akcjonariusze przedsie�biorstw uczestnicz �acych w konsolidacji,
zwykle wymieniaj �a swoje akcje na akcje spó�ki nowej14.

Wed�ug Palmitera15, a takz�e Gaughana16 w przypadku konsolidacji (con-
solidation) dwie lub wie�cej istniej �ace spó�ki � �acz �a sie� do postaci nowej spó�-
ki, a spó�ki istniej �ace przestaj �a istnieć. Pojawienie sie� tej nowej spó�ki jest
tym, co odróz�nia konsolidacje� od fuzji.

5. Sprzedaz� (divestiture), spin-off i downsizing

Sprzedaz� (divestiture) jest przeciwieństwem nabycia (acquisition). Polega
ona na sprzedaz�y ca�ej lub prawie ca�ej spó�ki, lub linii produkcyjnej za pie-
ni �adze lub papiery wartościowe17. Sprzedana moz�e być takz�e spó�ka córka
lub zak�ad produkcyjny, lub jego cze�ść. Sprzedaz� taka moz�e wynikać z kon-
centracji wysi�ków zarz �adu na bardziej rentownych rodzajach dzia�alności.

Pragnienie sprzedaz�y cze�ści spó�ki moz�e wynikać ze z�ych wyników od-
dzia�u (cze�ści spó�ki), potrzeb finansowych lub ze zmiany strategii spó�ki. Na
przyk�ad spó�ka moz�e sie� zdecydować na skupienie sie� na swojej dzia�alności
podstawowej i sprzedać oddzia�y zajmuj �ace sie� inn �a dzia�alności �a18.

Mianem spin-off moz�na określić transfer aktywów spó�ki matki do spó�ki
córki w zamian za przekazanie akcjonariuszom spó�ki matki wszystkich akcji
lub kontrolnego pakietu akcji powsta�ej w ten sposób spó�ki córki. Akcjo-
nariusze spó�ki matki nie oddaj �a jednocześnie posiadanych wcześniej akcji

14 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 6.
15 Por. A. R. P a l m i t e r, Corporations, New York: Aspen Publishers 2003, s. 591.
16 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 7.
17 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 5.
18 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 10.



244 MAREK PAWLAK

spó�ki matki. W efekcie spin-off powstaje nowa spó�ka (jednostka prawna)19.
Jeśli zatem powstaje nowa spó�ka w ten sposób, z�e wydzielona jest cze�ść
istniej �acej spó�ki i emitowane s �a akcje nowej spó�ki, to te� now �a spó�ke� takz�e
określa sie� mianem spin-off.

Innym pokrewnym poje�ciem jest downsizing (redukcja dzia�alności). Polega
ona na ograniczeniu kosztów i zmniejszeniu zatrudnienia w celu podniesienia
efektywności. Przyczyn �a takich dzia�ań moz�e być na przyk�ad recesja lub
mie�dzynarodowa konkurencja wynikaj �aca z globalizacji rynków20.

6. Wykupienie (buyout)

W najprostszym rozumieniu mianem buyout określa sie� wykupienie
wszystkich akcji określonej spó�ki. Akcje te mog �a być kupione od jednej
osoby lub od grupy osób. Poje�cia tego uz�ywa sie� takz�e w przypadku kupienia
kontrolnego pakietu akcji, co wydaje sie� pewn �a nieścis�ości �a. W ramach
szeroko rozumianego poje�cia buyout istniej �a takz�e określone kategorie szcze-
gó�owe. Moz�na do nich zaliczyć: wykupienie kredytowane (leveraged buyout
� LBO), wykupienie mocno kredytowane (highly leveraged buyout) i wyku-
pienie przez zarz �ad (management buyout).

Wykupienie kredytowane. Wykupienie kredytowane (leveraged buyout �
LBO) ma miejsce wtedy, gdy jest ono realizowane poprzez poz�yczenie pienie�-
dzy lub poprzez emisje� dodatkowych akcji21. Procedura ta jest cze�sto stoso-
wana przez spó�ki poz�yczaj �ace fundusze w celu wykupienia swoich akcji
i przekszta�cenia sie� z przedsie�biorstwa be�d �acego w posiadaniu publicznym
(z mocno rozproszonym akcjonariatem) do przedsie�biorstwa be�d �acego w po-
siadaniu prywatnym (z niewielk �a liczb �a akcjonariuszy)22. Na podstawie da-
nych historycznych moz�na stwierdzić, z�e nawet 90% zakupu lub nawet wie�k-
sza cze�ść moz�e być sfinansowana za pieni �adze poz�yczone23. Zazwyczaj jako
zabezpieczenie tej poz�yczki s �a wykorzystywane najbardziej p�ynne aktywa
spó�ki, która ma być wykupiona.

Wie�kszość LBO to wykupienia ma�ych i średniej wielkości spó�ek.
W latach sześćdziesi �atych XX wieku w USA z powodu dobrej koniunktury
wiele spó�ek decydowa�o sie� na emisje� akcji i sta�y sie� w ten sposób spó�ka-

19 Por. tamz�e, s. 365.
20 Por. tamz�e, s. 11.
21 Por. tamz�e, s. 9.
22 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 5.
23 Por. tamz�e, s. 558.
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mi publicznymi. Mimo z�e wie�kszość z nich nie mia�a dobrych wyników, to
rozwijaj �acy sie� rynek szybko wch�on �a� ich akcje. Gdy w latach siedemdziesi �a-
tych koniunktura sie� pogorszy�a, ceny akcji niektórych spó�ek znacznie
spad�y. W naste�pstwie tego w latach siedemdziesi �atych i osiemdziesi �atych
wiele spó�ek ponownie powróci�o do formy posiadania przez ma� �a liczbe�
akcjonariuszy, co określane jest mianem going private, przy wykorzystaniu
wykupienia kredytowanego24. Transakcje te by�y typowe w USA w latach
osiemdziesi �atych, ale w latach dziewie�ćdziesi �atych ich cze�stość spad�a zdecy-
dowanie25.

Drug �a przyczyn �a fali LBO w latach osiemdziesi �atych w USA by� fakt, z�e
w latach sześćdziesi �atych powsta�o wiele konglomeratów, poprzez masowe
nabycia spó�ek (acquisitions). Później w latach osiemdziesi �atych nast �api�a fala
dekongomeratelizacji. Proces ten cze�ściowo polega� na sprzedaz�y cze�ści spó-
�ek poprzez LBO26.

Wykupienie kredytowane jest cze�sto realizowane przez zarz �ad firmy wyku-
pywanej. W takim przypadku mamy do czynienia z wykupieniem przez za-
rz �ad (MBO). Zarz �ad wykupuje akcje be�d �ace w posiadaniu publicznym i pry-
watyzuje spó�ke�, poniewaz� uwaz�a, z�e spó�ka be�dzie lepiej zarz �adzana, jeśli
zarz �ad be�dzie jej w�aścicielem. Aby wykupić spó�ke�, zarz �ad dość cze�sto � �aczy
sie� z inwestorem dostarczaj �acym kapita�u wysokiego ryzyka (venture capita-
list), poniewaz� ca�y proces jest dość skomplikowany i wymaga duz�ych nak�a-
dów kapita�owych.

7. Fale dzia�ań restrukturyzacyjnych

Jest rzecz �a charakterystyczn �a, z�e dzia�ania restrukturyzacyjne w gospodarce
przebiegaj �a z zasady w sposób nierównomierny i moz�na wyróz�nić fale tych dzia-
�ań. Czasem s �a one określane falami fuzji, czasem falami przeje�ć, przy czym
poje�cie „fuzja” jest w tym kontekście rozumiane bardzo ogólnie i oznacza wszel-
kie dzia�ania restrukturyzacyjne. Najwie�cej informacji na ten temat pochodzi
z gospodarki USA i na jej przyk�adzie zagadnienie to zostanie szerzej omówione.

Lata 1897-1904
Pierwsza fala zosta�a odnotowana na prze�omie XIX i XX wieku, a naj-

wie�ksze nasilenie transakcji mia�o miejsce w 1899 r. By�y to z regu�y fuzje

24 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 261.
25 Por. tamz�e, s. 10.
26 Por. tamz�e, s. 261.
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poziome i doprowadzi�y niemal do monopolizacji niektórych branz�
w USA27. Na przyk�ad w wyniku fuzji 785 spó�ek powsta�a U.S. Steel, któ-
ra posiada�a 75% zdolności produkcyjnych amerykańskiego przemys�u metalo-
wego. W czasie tej pierwszej fali fuzji powsta�y takie giganty, jak: DuPoint
Inc., Standard Oil, General Electric, Eastman Kodak, American Tabaco i wie-
le innych. American Tabaco posiada�o 90% udzia�ów rynku, a Standard Oil,
którego w�aścicielem by� J. D. Rockefeller, posiada�o 85% udzia�ów w rynku.
Jak sie� ocenia, w okresie tym znikne��o z rynku USA oko�o 3000 spó�ek28.

Lata 1916-1929
W czasie drugiej fali naste�powa�a dalsza konsolidacja przemys�u USA.

Gospodarka rozwija�a sie� przede wszystkim z powodu boomu ekonomicznego
po zakończeniu I wojny światowej. Z powodu wprowadzenia bardziej restryk-
cyjnych przepisów ograniczaj �acych monopolizacje� (Clayton Act in 1914),
efektem tej fali by�y raczej oligopole a nie monopole. Fuzje mia�y cze�ściej
charakter pionowy, � �aczy�y sie� spó�ki z dość odleg�ych branz�. Powsta�y tak
zwane konglomeraty. W latach 1926-1930 mia�o miejsce 4600 fuzji, a z ryn-
ku znikne��o oko�o 12 000 spó�ek. W okresie tym powsta�y takie giganty, jak:
General Motors i IBM. Druga fala fuzji zakończy�a sie� w dniu wielkiego
krachu na gie�dzie, 24 października 192929.

Lata 1965-1969
Trzecia fala fuzji w USA mia�a miejsce w latach siedemdziesi �atych, z naj-

wie�kszym nasileniem w roku 1969. Jej przyczyn �a by� g�ównie boom ekonomicz-
ny tego okresu. Poniewaz� obowi �azuj �ace przepisy (tak zwany Clayton Act) ogra-
nicza�y fuzje prowadz �ace do monopolizacji określonej branz�y, to powstawa�y
wtedy g�ównie zdywersyfikowane konglomeraty. W okresie tym rozwine��a sie�
nauka zarz �adzania zdywersyfikowanymi organizacjami. W okresie tym znikne��o
z gospodarki USA oko�o 25 000 spó�ek w wyniku oko�o 6000 fuzji30.

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

gwa�townie spad�a. Lata te charakteryzowa�y sie� przeje�ciami określanymi

27 Por. tamz�e, s. 18.
28 Por. tamz�e, s. 20.
29 Por. tamz�e, s. 25-26.
30 Por. tamz�e, s. 26-29.
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mianem blitzkrieg-style (wojna b�yskawiczna) takeovers. CEO firmy celu móg�
sie� obudzić rano i zobaczyć pe�nostronicowe og�oszenie w „Wall Street Jour-
nal”, podaj �ace oferte� w gotówce za jego przedsie�biorstwo. Później jednak
federalne przepisy prawne w USA dotycz �ace wcześniejszego zawiadamiania
znacznie spowolni�y procesy przeje�ć. Niektóre stany w USA zacze��y takz�e
wymagać aprobaty akcjonariuszy dla określonych typów ofert. Ponadto, obec-
nie wie�kszość duz�ych przedsie�biorstw ma przygotowane strategie obronne,
takie jak poison pills, i aktualnie w Stanach Zjednoczonych wrogie przeje�cia
mog �a sie� ci �agn �ać miesi �acami31.

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

Liczba fuzji i zakupów wzros�a w stosunku do drugiej po�owy lat siedem-
dziesi �atych, jednak nie by�a az� tak duz�a, jak w latach wcześniejszych. Ponad
80 000 spó�ek sta�o sie� obiektem przeje�ć i zakupów32. Obiektem ataku by�y
cze�sto duz�e spó�ki. Wie�kszość zainteresowanych przeje�ciem wybiera�a wrog �a
oferte� przeje�cia (hostie tender offer). Uwaz�ano, z�e przeje�cie takie daje ele-
ment zaskoczenia i zwie�ksza szanse� sukcesu. Atak na inne przedsie�biorstwo
sta� sie� wysoko op�acaln �a dzia�alności �a spekulacyjn �a33. Zainteresowany prze-
je�ciem, któremu nie uda�o sie� osi �agn �ać kontroli – cze�sto z powodu innego
oferenta lub zarz �adu oferuj �acego lepsz �a cene� – móg� nadal osi �agn �ać korzyści
przez sprzedaz� swojej „korzystnej” pozycji, któr �a uzyska� kupuj �ac wcześniej
akcje spó�ki celu34.

Lata dziewie�ćdziesi �ate XX wieku
We wczesnych latach dziewie�ćdziesi �atych wrogie przeje�cia wyste�powa�y

coraz rzadziej. Moz�na wskazać wiele przyczyn tego zjawiska: finansowanie
przeje�ć sta�o sie� mniej op�acalne. Po wielu w �atpliwych transakcjach w póź-
nych latach osiemdziesi �atych by�o coraz mniej „dobrych zakupów”, które
dawa�yby szanse późniejszych korzystnych restrukturyzacji. Przepisy prawa,
które wesz�y w z�ycie w Stanach Zjednoczonych w późnych latach osiemdzie-
si �atych, doda�y istotne wydatki i element niepewności do wrogich ofert prze-
je�cia. S �ady stanowe (w USA) da�y urze�duj �acym radom dyrektorów istotn �a

31 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 115-116.
32 Por. S h e r m a n, H a r t, Mergers & Acquisitions, s. 2.
33 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 40.
34 Por. P a l m i t e r, Corporations, s. 568.
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swobode� obrony przed obcymi akcjonariuszami (outsiders), w szczególności
za pomoc �a poison pils35.

Wed�ug danych podawanych przez Thompson Financial Securities Data
Corporation (2000), w latach dziewie�ćdziesi �atych XX wieku oko�o cztery na
pie�ć transakcji moz�na by�o zaklasyfikować jako przyjazne36.

Na rys. 2. przedstawiono liczbe� transakcji fuzji i zakupów w USA w ko-
lejnych latach.

Rys. 2. Liczba M&A w USA w kolejnych latach
Na podstawie: Gaughan, Mergers, Acquisitions, s. 27, 41, 48

Lata 2000
W późnych latach dziewie�ćdziesi �atych liczba przeje�ć wzros�a i rośnie nadal

po roku 2000. Wiele z nich to transakcje negocjowane – przede wszystkim
w branz�ach rozwijaj �acych sie�, jak bankowość, średniej wielkości przedsie�bior-
stwa produkcyjne, telekomunikacja, branz�a rozrywkowa. W zwi �azku z tym
moz�na stwierdzić, z�e procesy wzrostu liczby przeje�ć, które mia�y miejsce
w latach osiemdziesi �atych, nie by�y czymś wyj �atkowym37.

35 Por. tamz�e.
36 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 115-116.
37 Por. P a l m i t e r, Corporations, s. 569.
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Na rys. 3. pokazano fale fuzji i przeje�ć w latach 1995-2006 w skali glo-
balnej. Tutaj takz�e widać wyraźnie zjawisko cykliczności z duz�ym nasileniem
w latach 1999-2000 a takz�e w roku 2006.

Rys. 3. Wartość M&A w skali globalnej w bilionach US$
Źród�o: S. Douma, H. Schreuder, Economic Approaches to Organizations, Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall 2008, s. 307.

II. TAKTYKI PRZEJE� CIA (TAKEOVER TACTICS)

Mianem przeje�cia (takeover) określa sie� nabycie kontrolnego pakietu
udzia�ów spó�ki. Odbywa sie� to zazwyczaj przez z�oz�enie oferty zakupu
udzia�ów. Spó�ke� kupuj �ac �a nazywa sie� kupuj �acym (acquirer), spó�ke� kupowa-
n �a określa sie� mianem celu (target company). Jez�eli akcje spó�ki s �a w obrocie
publicznym, to oferta zakupu jest kierowana do zewne�trznych akcjonariuszy.
Jez�eli oferta jest mile widziana (poz� �adana), to przeje�cie określa sie� mianem
przyjaznego, i jest ono zazwyczaj realizowane bez wie�kszych problemów.
Jeśli oferta jest niepoz� �adana, to przeje�cie określa sie� mianem wrogiego (hosti-
le takeover). Przeje�cia wrogie zazwyczaj sprawiaj �a wiele problemów. Ogólny
podzia� sposobów przeje�cia przedstawiono na rys. 4.
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Wed�ug DePamphilisa róz�nica mie�dzy przyjaznymi i wrogimi przeje�ciami
w duz�ym stopniu bazuje na percepcji i cze�sto nie moz�e być potwierdzona
dowodami na podstawie danych ksie�gowych czy cen akcji. Zauwaz�alna róz�ni-
ca pomie�dzy tymi dwoma kategoriami moz�e polegać na przyk�ad na tym,
w jaki sposób informacje s �a przekazywane opinii publicznej. Transakcje,
w których negocjacje nie s �a prowadzone publicznie az� do momentu, gdy
zostanie osi �agnie�te porozumienie, s �a zazwyczaj uwaz�ane za przyjazne.
W przeciwieństwie do tego transakcje mog �a być uznane za wrogie, gdy nego-
cjacje s �a prowadzone publicznie, zanim jeszcze zostan �a rozstrzygnie�te wszyst-
kie waz�ne kwestie. Informacje dotycz �ace transakcji mog �a być przekazane do
publicznej widomości na przyk�ad przez oferenta (bidder), aby wywrzeć
presje� na zarz �adzie przedsie�biorstwa celu38.

Próba wrogiego przeje�cia i tym samym og�oszenie oferty moz�e zache�cić
nowych kupuj �acych. W naste�puj �acej po tym licytacji ostateczna cena zakupu
moz�e być podniesiona do poziomu znacznie wyz�szego od ceny pocz �atkowo
oferowanej. Ponadto kupuj �acy preferuj �a przeje�cia przyjazne, poniewaz� naste�-
puj �ace po nich procesy integracyjne mog �a być zrealizowane sprawniej i efek-
tywniej, gdyz� obie strony w pe�ni ze sob �a wspó�pracuj �a. Chociaz� podejmowa-
nych jest wiele prób przeje�ć, które moz�na zaklasyfikować jako wrogie i bez
aprobaty przejmowanego, to wie�kszość tego rodzaju dzia�ań jest nieskuteczna
i w końcu oferent sie� wycofuje. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez
Thomson Financial Securities Corporation, w latach dziewie�ćdziesi �atych XX
wieku w USA tylko oko�o 17% prób wrogich przeje�ć zakończy�o sie� sukce-
sem. Jednak prawie 40% firm celów zosta�o ostatecznie sprzedanyche innemu
oferentowi, a 6% zosta�o sprzedanych „bia�ym rycerzom”39, czyli firmom
postrzeganym jako przyjacielskie w stosunku do firm celów. Pozosta�e firmy
be�d �ace celami, pozosta�y niezalez�ne40.

Wrogie przeje�cia s �a znacznie rzadsze. Wie�kszość zmian kontroli odbywa sie�
w formie negocjowanych „przyjacielskich” zakupów. Zarz �ady dwu korporacji
targuj �a sie� o warunki, strukture� i przysz�e zarz �adzanie. Jez�eli osi �agn �a warunki
korzystne dla obu stron (arm’s-length deal), prezentuj �a je posiadaczom udzia�ów
spó�ki kupowanej (a czasem takz�e spó�ki kupuj �acej) w celu zaaprobowania41.

Wrogie przeje�cie inicjowane jest z regu�y przez z�oz�enie nieproszonej
oferty, której sprzeciwia sie� zarz �ad spó�ki celu. Takie wrogie negocjacje s �a

38 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 8-9.
39 Mianem „bia�y rycerz” określa sie� oferenta przyjaznego kupowanej spó�ce.
40 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 8.
41 Por. P a l m i t e r, Corporations, s. 568.



252 MAREK PAWLAK

z regu�y ujawniane w prasie. Chociaz� dokonanie rozróz�nienia mie�dzy przeje�-
ciami przyjaznymi i wrogimi wydaje sie� proste, to w rzeczywistości nie jest
to tak oczywiste42.

Publiczne og�oszenia s �a cze�sto cze�ści �a strategii negocjowania. Przy czym
jednoznaczne, publiczne odrzucenie oferty moz�e w efekcie prowadzić do ne-
gocjowanego porozumienia i ugody. Czasem firmy prowadz �a poufne negocjacje
przed publicznym og�oszeniem oferty przeje�cia lub przed zakończeniem transak-
cji. W tym przypadku transakcja moz�e być uznana za przyjacielsk �a. W innych
przypadkach negocjacje mog �a sie� rozpocz �ać jako przyjazne, a później stać sie�
nieprzyjaznymi. Nabywcy mog �a wybrać publiczne og�oszenie negocjacji, jez�eli
uwaz�aj �a, z�e w ten sposób mog �a wywrzeć presje� na rade� dyrektorów i zarz �ad
firmy celu, aby zgodzili sie� na narzucone warunki. Podobnie zarz �ad firmy celu
moz�e ujawnić negocjacje, aby pozyskać innych kupuj �acych43.

Istniej �a dwie teorie wyjaśniaj �ace motywy zachowań zarz �adu spó�ki, be�d �a-
cej celem przeje�cia:

The management entrenchment theory (teoria okopania sie� zarz �adu).
W myśl tej teorii menedz�erowie spó�ki podejmuj �a dzia�ania wykorzystuj �ac
róz�ne strategie obrony przed przeje�ciem, przy czym strategie te tworzone s �a
przede wszystkim w celu zapewnienia zarz �adowi posad w firmie. Akcjonariu-
sze trac �a, gdyz� wartość ich udzia�ów zmniejsza sie� w efekcie dzia�ań podej-
mowanych przez zarz �ad44.

The sharecholder interests theory (teoria interesów akcjonariuszy). Wed�ug
tej teorii zachowania zarz �adu uwzgle�dniaj �a przede wszystkim interesy akcjo-
nariuszy. Akcjonariusze zyskuj �a, gdy zarz �ad przeciwstawia sie� próbom przeje�-
cia. Akcjonariusze zyskuj �a takz�e wtedy, gdy podejmowane dzia�ania s �a nasta-
wione na osi �agnie�cie wyz�szej ceny sprzedaz�y od pocz �atkowego oferenta lub od
innych oferentów. Akcjonariusze zyskuj �a takz�e wtedy, gdy zarz �ad nie poświe�ca
dodatkowych zasobów na przeciwdzia�ania próbom przeje�cia. Jest to postrzega-
ne jako ograniczenie kosztów. Oszcze�dności te mog �a dotyczyć takz�e: oszcze�d-
ności czasu zarz �adu, mniejszych wydatków na walke� o pe�nomocnictwa
i zmniejszenia liczebności personelu dzia�u relacji z inwestorami45.

Chociaz� istniej �a dowody potwierdzaj �ace obie teorie, to jednak wydaje sie�,
z�e jest wie�cej dowodów potwierdzaj �acych teorie� drug �a, w myśl której mene-

42 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 114.
43 Por. tamz�e.
44 Por. S. B. S m a r t, W. L. M e g g i n s o n, B. M. L u c e y, Introduction to

Corporate Finance, London: Cengage Learning EMEA 2008, s. 580.
45 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 152.
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dz�erowie podejmuj �a obrone� przed przeje�ciami w celu maksymalizowania war-
tości dla akcjonariuszy46.

1. Przeje�cia przyjazne
Za przyjazne przeje�cia mog �a być uznane takie, w których moz�liwe jest

negocjowane porozumienie bez uciekania sie� do agresywnych taktyk stosowa-
nych w przeje�ciach wrogich.

Przyjazne przeje�cie wyste�puje takz�e wtedy, gdy jedna spó�ka pragnie być
przeje�ta przez inn �a. Wtedy spó�ka cel zwraca sie� do spó�ki przejmuj �acej i pro-
ponuje jej oszacowanie korzyści wynikaj �acych z po� �aczenia dwóch spó�ek.

W przypadku przyjaznego przeje�cia kontroli, zarz �ad przedsie�biorstwa celu
jest sk�onny zaakceptować idee� przeje�cia i rekomenduje j �a akcjonariuszom do
akceptacji. Aby uzyskać kontrole�, kupuj �acy musi generalnie zaoferować cene�
wyz�sz �a (premie�) w stosunku do biez� �acej, rynkowej ceny akcji. Nadwyz�ka
oferowanej ceny w stosunku do ceny biez� �acej akcji celu jest określana mia-
nem premii kontrolnej (a control premium). Premia kontrolna jest to nadwyz�-
ka, jak �a kupuj �acy musi zap�acić, aby uzyskać kontrole� nad przedsie�biorstwem
(51% akcji). Jez�eli nabywca kupi kontrolny pakiet udzia�ów spó�ki celu, to
osi �aga w ten sposób dwa cele: staje sie� inwestorem lokuj �acym swoje kapita�y
w spó�ce i decydentem, mog �acym kontrolować i zmieniać strategie� przedsie�-
biorstwa. Uzyskanie kontroli umoz�liwia kupuj �acemu uz�ycie aktywów celu
w sposób, który be�dzie maksymalizowa� wartość jego akcji47.

Jez�eli akcjonariusze zaakceptuj �a przyjazn �a propozycje�, to transakcja jest
realizowana poprzez zakup akcji przedsie�biorstwa celu za gotówke�, papiery
wartościowe, d�ugi lub jak �aś kombinacje� tych trzech sposobów48. Kupuj �acy
zwykle preferuj �a przyjazne przeje�cia w stosunku do transakcji wrogich, ponie-
waz� zazwyczaj mog �a być one zrealizowane po niz�szej cenie zakupu.

Chociaz� obecnie wrogie przeje�cia s �a trudniejsze w realizacji niz� w prze-
sz�ości, to jednak maj �a one takz�e pewne zalety w stosunku do podejścia
przyjaznego. Przy wyborze podejścia przyjaznego nabywca nie wykorzystuje
elementu zaskoczenia. Nawet ostrzez�enie z kilkudniowym wyprzedzeniem
daje zarz �adowi celu czas na podje�cie dzia�ań obronnych, aby przeszkodzić
w dzia�aniach nabywcy. Publiczne negocjacje takz�e podnosz �a prawdopodo-
bieństwo ujawnienia i gwa�townego wzrostu cen akcji celu, w wyniku dzia�ań
pośredników (spekulantów) (arbitragers (arbs)).

46 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 115.
47 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 465.
48 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 8.
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Wspomniani tu pośrednicy (arbitragers) to grupa inwestorów, którzy chc �a
osi �agn �ać zyski wynikaj �ace z róz�nic cen akcji na rynku poprzez dokonywanie
szybkich transakcji bez ponoszenia wie�kszego ryzyka. Pośrednik moz�e na przy-
k�ad wyszukać róz�nice cen notowań akcji w róz�nych transakcjach (exchange).
Jeśli w jednej transakcji akcje s �a niedowartościowane, a naste�pnie po krótkim
czasie moz�na je sprzedać w innej transakcji po wyz�szej cenie, to moz�na w ten
sposób zarobić, gdy ceny ponownie sie� zrównaj �a. Arbitragers to zwykle bardzo
doświadczeni inwestorzy, poniewaz� trudno jest znaleźć okazje do tego rodzaju
transakcji i wymagaj �a one szybkiego podejmowania decyzji. Pe�ni �a oni jednak
waz�n �a role� na rynku papierów wartościowych, poniewaz� ich d �az�enia do wyko-
rzystania róz�nic cen powoduj �a, z�e ceny kszta�tuj �a sie� na bardziej racjonalnym
poziomie, niz� by�oby to moz�liwe bez ich udzia�u.

Arbitragers oceniaj �a prawdopodobieństwo, z�e spó�ka ostatecznie zostanie
przeje�ta. Jez�eli to nast �api, to w�aściciel akcji, w� �aczaj �ac w to takz�e pośredni-
ków, otrzyma premie�. Poniewaz� pośrednicy skupuj �a akcje, ich cena zaczyna
rosn �ać. Dodatkowym efektem zakupów dokonywanych przez pośredników jest
podwyz�szenie ceny oraz zwie�kszenie prawdopodobieństwa, z�e spó�ka zostanie
przeje�ta. Prawdopodobieństwo przeje�cia zwie�ksza sie� dlatego, z�e obecnie
wie�cej akcji be�dzie skoncentrowanych w re�kach mniejszej liczby inwestorów
i to powoduje, z�e �atwiej moz�na od nich zakupić duz�e bloki akcji49.

Wzrost cen akcji celu wynikaj �acy z dzia�ań spekulacyjnych po og�oszeniu
oferty, przyczynia sie� istotnie do wzrostu kosztów transakcji, poniewaz� po-
cz �atkowa oferta kupuj �acego z zasady zawiera premie� powyz�ej biez� �acej ceny
akcji celu. Poniewaz� premia jest zwykle określana jako pewien procent od
rynkowej ceny akcji celu, spekulacyjny wzrost ceny akcji spó�ki celu zostanie
dodany do ceny akcji p�aconej przez nabywce�. Z tych powodów potencjalny
nabywca jest sk�onny preferować bardziej przyjazne podejścia50.

„S�odkie s�ówka kierowane do celu” (sweet-talking the target). Przeje�cie
przyjazne rozpoczyna sie� cze�sto zainicjowaniem dialogu przez potencjalnego
nabywce� z zarz �adem spó�ki celu. W przeje�ciu przyjacielskim nabywca i cel
osi �agaj �a porozumienie odnośnie do kluczowych kwestii juz� we wczesnych fa-
zach procesu negocjacji. Te kluczowe kwestie dotycz �a zwykle d�ugofalowej
strategii po� �aczenia przedsie�biorstw, jak po� �aczone przedsie�biorstwa be�d �a funk-
cjonowa�y w najbliz�szym okresie i kto be�dzie zajmowa� najwaz�niejsze stanowis-
ka w zarz �adach. Cze�sto negocjowana jest tu umowa o moratorium (standstill
agreement), w której kupuj �acy zobowi �azuje sie� do niedokonywania dalszych

49 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 467.
50 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 116.



255OGÓLNA KLASYFIKACJA TAKTYK PRZEJE� Ć PRZEDSIE�BIORSTW

zakupów akcji przedsie�biorstwa celu w ci �agu określonego czasu. Umowa ta
zmusza nabywce� do prowadzenia dalszych dzia�ań jedynie na warunkach przyja-
cielskich, przynajmniej w okresie uwzgle�dnionym w umowie. Podpisanie umowy
pozwala na prowadzenie negocjacji bez groźby uz�ycia agresywnych taktyk,
opisanych w naste�pnym rozdziale. Z perspektywy przedsie�biorstwa celu umowa
o moratorium jest oznak �a dobrych intencji kupuj �acego51.

Mówi �ac ogólnie, umowa o moratorium w rozpatrywanym tu kontekście jest
pisemn �a umow �a pomie�dzy dwiema firmami, w ramach której jedna firma
zobowi �azuje sie� nie podejmować z�adnych dzia�ań w stosunku do drugiej
firmy, az� do terminu określonego w umowie.

Umowa o moratorium moz�e stanowić, z�e firma be�d �aca celem, ma prawo
pierwokupu swoich akcji, w przypadku gdy kupuj �acy zechce je sprzedać.
Takie rozwi �azanie ma zapobiec przeje�ciu tych akcji przez innego oferenta.
Inna wersja umowy moz�e polegać na tym, z�e kupuj �acy zgadza sie� nie zwie�k-
szać liczby akcji, jakie posiada, w ci �agu określonego czasu. Z tego rodzaju
umow �a wi �az�e sie� wynagrodzenie za to, z�e potencjalny nabywca nie be�dzie
próbowa� przej �ać spó�ki be�d �acej celem52.

Przyk�ad umowy o moratorium: W lutym 1996 r. Chrysler Corporation
zawar�a umowe� o moratorium z zewne�trznym akcjonariuszem (dissident stock-
holder) Kirk Kerkorian. Przez wiele lat Kerkorian zgromadzi� niemal 13,6%
akcji zwyk�ych Chryslera, podejmuj �ac zakończon �a niepowodzeniem próbe�
przeje�cia. Bezpośrednio przed zawarciem umowy grozi� zarz �adowi Chryslera
walk �a o pe�nomocnictwa (proxy fight). W ramach umowy moratorium Kerko-
rian zobowi �aza� sie� do niekupowania dodatkowych akcji Chryslera, do nie-
podejmowania prób wrogiego przeje�cia i do niepodejmowania walki o pe�no-
mocnictwa w ci �agu najbliz�szych pie�ciu lat. W zamian za to zarz �ad Chryslera
zobowi �aza� sie� dać kuzynowi Kerkoriana miejsce w radzie dyrektorów (board
of directors). Firma zgodzi�a sie� takz�e na podwojenie ilości swoich akcji
wykupowanych na rynku w stosunku do planów z roku 1996 do wielkości
2 miliardów $, a takz�e do wykupienia dodatkowych akcji wartych 1 miliard $
w roku naste�pnym. Umowa o moratorium umocni�a pozycje� Kerkoriana jako
akcjonariusza firmy Chrysler (mniej akcji by�o na rynku) i jednocześnie
umoz�liwi�a zarz �adowi korporacji wyeliminować problem, który angaz�owa�
wiele czasu i energii firmy.

51 Por. tamz�e, s. 115.
52 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 181.
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2. Przeje�cia wrogie
W przeciwieństwie do przeje�cia przyjaznego, przeje�cie nieprzyjazne lub

wrogie przeje�cie ma miejsce wtedy, gdy pocz �atkowa próba zakupu nie zosta�a
zaakceptowana, przedsie�biorstwo cel nie jest zainteresowane po� �aczeniem
w rozpatrywanym czasie, próba zakupu nie zosta�a zaakceptowana przez za-
rz �ad przedsie�biorstwa celu, a mimo to kontrola przechodzi w inne re�ce (to
znaczy nabywana jest wie�cej niz� po�owa akcji zwyk�ych celu)53.

Skuteczność wrogich przeje�ć zalez�y od takich czynników, jak54:
1) premia oferowana przez kupuj �acego w stosunku do biez� �acej, rynkowej

ceny akcji celu;
2) sk�ad rady dyrektorów spó�ki celu;
3) rozk�ad w�asności akcji;
4) prowizja określona przez przepisy wewne�trzne spó�ki celu;
5) moz�liwości celu do zastosowania dodatkowych strategii obrony.

Premia
Rada celu be�dzie mia�a wie�ksze trudności z odrzuceniem ofert zawieraj �a-

cych istotn �a premie� w stosunku do biez� �acej, rynkowej ceny akcji celu, ponie-
waz� odrzucenie takiej oferty be�dzie wbrew interesom akcjonariuszy. Obawa
przed odpowiedzialności �a powiernicz �a i moz�liwości �a wytoczenia spraw s �ado-
wych przez akcjonariuszy moz�e wywierać presje� na rade� celu, aby zaakcepto-
wać oferte� zakupu akcji.

Sk�ad rady dyrektorów
Pomimo presji wywo�anej przez atrakcyjn �a premie�, sk�ad rady celu ma

duz�y wp�yw na to, co rada robi i kiedy podejmie swoje decyzje. Rada zdomi-
nowana przez niezalez�nych dyrektorów, osoby niezatrudnione w spó�ce lub
cz�onków jednej rodziny be�dzie sie� raczej opiera�a ofercie, w celu sk�onienia
oferenta do podniesienia oferowanej ceny lub zyskania na czasie, aby po-
zyskać konkurencyjne oferty55.

Rozk�ad w�asności akcji
Ostateczny rezultat próby wrogiego przeje�cia zalez�y w duz�ym stopniu od

rozk�adu w�asności akcji celu i od tego, jak akcjonariusze oceniaj �a jakość
pracy zarz �adu. Aby ocenić te czynniki, nabywca musi opracować listy w�as-
ności akcji z punktu widzenia róz�nych kategorii akcjonariuszy56: zarz �ad,

53 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 8.
54 Por. tamz�e, s. 116.
55 Por. tamz�e.
56 Por. tamz�e, s. 117.
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kierownicy wyz�szego szczebla (officers), plan pozyskiwania akcji przez pra-
cowników (ESOPs � employee stock ownership plans)57, pracownicy, insty-
tucje takie, jak fundusze emerytalne i inwestycyjne. Czasem nabywca musi
pozwać spó�ke� do s �adu, aby uzyskać liste� akcjonariuszy. Gdy zostan �a określo-
ne grupy akcjonariuszy, to podejmowane s �a wysi�ki maj �ace na celu określenie
czasu, w jakim kaz�da z grup posiada�a swoje akcje. Informacje te mog �a być
uz�yte do określenia „wartości akcji celu znajduj �acych sie� w publicznym obro-
cie” (stock float58). Float reprezentuje liczbe� akcji, które mog �a być naj-
�atwiej kupione przez kupuj �acego. Moz�na s �adzić, z�e float jest wyz�szy w tych
spó�kach, które maj �a s�abe wyniki i których akcjonariusze s �a niezadowoleni
z obecnego zarz �adu. Z tego powodu oferty przeje�cia s �a cze�ściej robione wo-
bec spó�ek, których efektywność jest niska59.

Przepisy wewne�trzne (określone w statucie spó�ki)
Przepisy wewne�trzne celu mog �a zawierać wiele warunków, które przyczy-

niaj �a sie� do wzrostu kosztów przeje�cia. Warunki te mog �a obejmować: zróz�ni-
cowanie rady, niemoz�ność odwo�ania dyrektorów bez podania przyczyny lub
wymaganie uzyskania wie�kszości kwalifikowanej przy zatwierdzaniu fuzji60.

2.1. The bear hug (wywieranie presji): Limiting the target options
(ograniczenie moz�liwości celu)

Przed z�oz�eniem oficjalnej oferty zakupu akcji (tender offer) inwestor
moz�e wcześniej wywierać presje� na zarz �ad celu. Jest to określane mianem
bear hug. Moz�e to być wykonane przez nawi �azanie kontaktu z rad �a celu
i wyraz�enie swojego zainteresowania zakupem celu z jednoczesn �a sugesti �a,
z�e jeśli ta oferta zostanie odrzucona, to zwróci sie� on z ofert �a zakupu bez-
pośrednio do akcjonariuszy. Strategia ta moz�e być takz�e zrealizowana przez
publiczne og�oszenie zamiaru z�oz�enia oferty zakupu (tender offer). Og�osze-
nie takie zmusza zarz �ad celu do publicznego zaje�cia stanowiska61.

57 Program, w ramach którego pracownicy regularnie otrzymuj �a akcje i mog �a w efekcie
osi �agn �ać kontrole� nad spó�k �a.

58 Sumaryczna liczba akcji znajduj �acych sie� w obrocie publicznym i moz�liwych do naby-
cia. Liczbe� te� moz�na określić przez odje�cie akcji z ograniczeniami (restricted stock – s �a to na
przyk�ad akcje posiadane przez cz�onków zarz �adu spó�ki) od akcji znajduj �acych sie� w publicz-
nym obrocie. S �a one takz�e określane jako „free float”. Na przyk�ad spó�ka ma 10 mln akcji
znajduj �acych sie� w publicznym obrocie, ale tylko 7 mln jest notowanych na gie�dzie, w zwi �az-
ku z tym liczba akcji moz�liwych do nabycia wynosi 7 mln.

59 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 117.
60 Por. tamz�e.
61 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 233.
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Oferta zawiera zazwyczaj nie tylko cene� akcji znacznie powyz�ej ceny
rynkowej, ale takz�e jest duz�e prawdopodobieństwo, z�e p�atność be�dzie w go-
tówce. Jez�eli spó�ka cel zaakceptuje oferte�, ale zaz� �ada wyz�szej ceny, to taka
sytuacja jest określana mianem teddy bear hug.

Intencj �a takiej oferty jest nak�onienie rady celu do podpisania negocjowanego
porozumienia. Rada celu ma powody, aby podpisać takie porozumienie z racji
jej powierniczej odpowiedzialności w stosunku do akcjonariuszy celu. Oznacza
to w praktyce, z�e musi ona dbać o interesy akcjonariuszy i nie powinna odrzu-
cać oferty zakupu po cenie wyz�szej niz� cena rynkowa, co z regu�y ma tu miej-
sce. Gdy oferta jest z�oz�ona publicznie, spó�ka jest faktycznie „w� �aczona do
gry” (to znaczy moz�e zwrócić uwage� potencjalnych innych kupców). Inwestorzy
instytucjonalni i pośrednicy (arbitrageurs) mog �a poprzez swoje dzia�ania wywie-
rać presje� na rade� celu, aby zaakceptowa�a oferte�. Jest tu duz�e prawdopodobień-
stwo, z�e pośrednicy (arbs) kupi �a akcje celu i szybko sprzedadz �a je temu, kto
z�oz�y� oferte� zakupu. Akumulacja akcji przez pośredników (arbs) powoduje, z�e
kupuj �acy moz�e od nich �atwiej nabyć ca�e bloki akcji. Publiczne og�oszenie
moz�e takz�e przyci �agn �ać innych potencjalnych kupców62.

Jez�eli oferowana cena jest znacznie powyz�ej ceny rynkowej akcji, to wywiera
to dodatkow �a presje� na zarz �ad celu. Jeśli zarz �ad odrzuci propozycje�, to moz�e
być pozwany do s �adu przez akcjonariuszy, z�e zosta�y naruszone ich interesy.
Typow �a odpowiedzi �a zarz �adu, który nie jest sk�onny przyj �ać oferty, jest uzyska-
nie sprawiedliwej opinii od banku inwestycyjnego, który stwierdzi, czy oferta
jest adekwatna. Daje to radzie „uzasadnion �a” podstawe� do odrzucenia oferty63.

Ze strategicznego punktu widzenia, jez�eli oferent widzi realistyczn �a moz�li-
wość negocjowanej transakcji, to podejście to moz�e być atrakcyjn �a alterna-
tyw �a do wrogiej oferty przeje�cia (tender offer). Jest to mniej kosztowny
i mniej czasoch�onny sposób „wrogiego” zakupu. Moz�e takz�e zredukować
niekorzystne konsekwencje zwi �azane z poste�powaniem wrogim, takie jak
utrata kluczowego personelu spó�ki celu, pogorszenie morale pracowników
w naste�pstwie zakupu64.

Wed�ug DePamphilisa bear hug zawiera wys�anie bez wcześniejszego
uprzedzenia do rady spó�ki celu listu zawieraj �acego propozycje� nabycia i z� �a-
daj �acego szybkiej odpowiedzi65.

62 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 117.
63 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 234.
64 Por. tamz�e.
65 Por. P a m p h i l i s, Mergers, s. 114.
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2.2. Walka przez pe�nomocnictwa (proxy contest)
Typowym zachowaniem wie�kszości akcjonariuszy jest swojego rodzaju bier-

ność. Dotyczy to nie tylko ma�ych udzia�owców, ale takz�e inwestorów insty-
tucjonalnych, którzy w USA s �a w�aścicielami oko�o 42,7% wszystkich udzia�ów.
Inwestorzy instytucjonalni nie wykorzystuj �a swojej w�adzy z róz�nych powodów.
Po pierwsze � zwykle posiadaj �a oni udzia�y w setkach spó�ek, co utrudnia
aktywne zaangaz�owanie sie� w kaz�dej z nich. Po drugie � w przypadku z�ych
wyników spó�ki nie sprzedaj �a oni posiadanych w niej udzia�ów, bo taka sprze-
daz� mog�aby doprowadzić do spadku ich ceny rynkowej66. Ponadto nie
wszyscy uprawnieni akcjonariusze bior �a udzia� w walnych zgromadzeniach,
poniewaz� maj �a inne obowi �azki lub s �a rozproszeni po świecie.

Z tych powodów g�osowanie na walnym zgromadzeniu odbywa sie� cze�sto
przez pe�nomocnictwa. W sensie ogólnym pe�nomocnictwo jest to formalna
w�adza dokumentu pe�nomocnictwa, który moz�e być podpisany przez akcjona-
riusza w celu upowaz�nienia innego akcjonariusza, reprezentanta akcjonariusza
lub zarz �adu spó�ki do g�osowania w imieniu akcjonariusza na walnym zgro-
madzeniu. Pe�nomocnictwa (proxy statements) musz �a być corocznie odnoto-
wane przez w�adze sprawuj �ace nadzór nad rynkiem walutowym (SEC w USA)
przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy spó�ki. Pe�nomocnictwa s �a wysy-
�ane przez spó�ke� do akcjonariuszy przed rocznym zgromadzeniem67. S �a
w nich zawarte mie�dzy innymi informacje, jak akcjonariusz moz�e g�osować
nie bior �ac udzia�u w walnym zgromadzeniu68. S �a one pomyślane tak, aby
dostarczyć akcjonariuszowi informacji umoz�liwiaj �acych świadome g�osowanie
na walnym zgromadzeniu. Informacje te w szczególności dotycz �a wyników
spó�ki, propozycji nowych osób, które maj �a być powo�ane do rady dyrekto-
rów, danych o wynagrodzeniu dyrektorów, danych o bonusach i planach opcji
dla dyrektorów, i wszelkich waz�nych deklaracji (uchwa�) podje�tych przez
zarz �ad, firm audytorskich rekomendowanych przez dyrektorów. Dostarczaj �a
one akcjonariuszom i przysz�ym (potencjalnym) inwestorom wgl �adu w dzia-
�alność rady dyrektorów, a takz�e spojrzenia na to, jak dzia�a jej zarz �ad.

Zazwyczaj jednak akcjonariusze nie bior �a udzia�u w rocznym walnym
zgromadzeniu, aby g�osować nad takim decyzjami, jak wybór dyrektorów.
Rutynowo raczej podpisuj �a oni dokument pe�nomocnictwa, przyznaj �ac zarz �a-

66 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 239-240.
67 Por. G. C o h e n, J. O’C o n n o r, F. T o x i c s, A Manual for Protecting your

Family, Community, and Workplace, Washington, D.C.: Insland Press 1990, s. 66.
68 Por. R. F. B r u n e r, J. R. P e r e l l a, Applied Mergers and Acquisitions, New

York: John Wiley & Sons 2004, s. 727.
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dowi w�adze� g�osowania w ich imieniu. W zwi �azku z tym menedz�erowie
firmy s �a w stanie przej �ać kontrole� nad mechanizmem pe�nomocnictw69.

Walka przez pe�nomocnictwa (proxy fight, proxy contests) jest podejmowan �a
przez pojedynczego udzia�owca lub grupe� udzia�owców prób �a przeje�cia kontroli
lub doprowadzenia do innych zmian w spó�ce, poprzez wykorzystanie mecha-
nizmu g�osowania przez pe�nomocnictwa. W walce przez pe�nomocnictwa ofe-
rent (zbuntowany akcjonariusz) moz�e próbować uz�yć swoje prawa g�osowania
i zebrać pe�nomocnictwa innych akcjonariuszy, aby usun �ać rade� dyrektorów,
obecnie pe�ni �ac �a swoj �a funkcje�, zmienić zarz �ad lub doprowadzić do zmiany
przepisów wewne�trznych spó�ki (w tym przede wszystkim statutu)70.

Zainteresowany przeje�ciem moz�e apelować do innych udzia�owców o ich
pe�nomocnictwa. Umoz�liwi to w efekcie usunie�cie aktualnej rady dyrektorów
i wprowadzenie na urz �ad rady dyrektorów zaproponowanej przez zaintereso-
wanego przeje�ciem. Zainteresowany przeje�ciem (lub buntownik) musi przekonać
udzia�owców, z�e be�dzie im lepiej pod zarz �adami nowej rady dyrektorów71.

Walki przez pe�nomocnictwa (proxy contests) maj �a zatem dwie g�ówne
formy72:

1) Walka o stanowiska w radzie dyrektorów. Zbuntowana grupa akcjonariuszy
(lub akcjonariusz) moz�e uz�yć tego sposobu do wymiany rady dyrektorów. Jez�eli
wybrana jest nowa rada dyrektorów, to mog �a oni naste�pnie uz�yć swojej w�adzy,
aby usun �ać urze�duj �acy zarz �ad i wprowadzić w to miejsce now �a grupe�.

2) Walka odnośnie do propozycji zarz �adu. Propozycje te mog �a dotyczyć
akceptacji fuzji lub przeje�cia. Zarz �ad moz�e sprzeciwiać sie� fuzji, a zbunto-
wana grupa akcjonariuszy moz�e j �a wspierać. Inn �a waz�n �a propozycj �a moz�e
być wprowadzenie do statutu poprawki dotycz �acej obrony przed przeje�ciem.
Zarz �ad moz�e być za, a zbuntowana grupa przeciw.

Poprzez wymiane� cz�onków rady dyrektorów walki przez pe�nomocnictwa
mog �a być efektywnym sposobem uzyskania kontroli bez osi �agnie�cia 51%
kapita�u z prawem do g�osu, lub mog �a być one uz�yte w celu wyeliminowania
strategii obrony przed przeje�ciem, takich jak truj �ace pigu�ki (poison pills)
b �adź oferta przeje�cia (tender offer). Ewentualnie walki przez pe�nomocnictwa
mog �a być takz�e zainicjowane przez be�d �acych w opozycji (dissident) akcjo-

69 J. L. J o h n s o n, C. M. D a i l y, A. E. E l l s t r a n d, Boards of Directors:
A Review and Research Agenda, „Journal of Management” 22(1996), nr 1, s. 409-436.

70 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 237; D e P a m p h i l i s, Mergers,
s. 114-115.

71 P a l m i t e r, Corporations, s. 568.
72 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 243.
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nariuszy, aby uniemoz�liwić zarz �adowi zainicjowanie oferty przeje�cia73. Do-
tyczy to sytuacji, gdy zarz �ady firm inicjuj �a po� �aczenie, a akcjonariusze s �a
przeciwni. Taka sytuacja mia�a miejsce, gdy zarz �ad HP chcia� dokonać po� �a-
czenia z Compaq w roku 2001.

Walka przez pe�nomocnictwa moz�e zakończyć sie� powodzeniem, jeśli74:
1) urze�duj �acy zarz �ad nie ma odpowiedniego poparcia,
2) spó�ka osi �aga�a w ostatnim okresie s�abe wyniki,
3) zbuntowani akcjonariusze proponuj �a plan poprawy dzia�alności spó�ki.
Walka przez pe�nomocnictwa moz�e być kosztowna. Znaczne sumy musz �a

być wyp�acone, aby wynaj �ać notariuszy (proxy solicitors), urze�dników banko-
wych i adwokatów. Do innych wydatków moz�na zaliczyć: drukowanie doku-
mentów, ich wysy�anie i reklame�. Istotne mog �a takz�e być wydatki na sprawy
s �adowe. W�aśnie koszty spraw s �adowych mog �a sie� �atwo stać najwie�ksz �a
pozycj �a kosztów w najbardziej zaz�artych walkach przez pe�nomocnictwa. Tym
niemniej zakończona sukcesem walka przez pe�nomocnictwa stanowi znacznie
mniej kosztowny sposób osi �agnie�cia kontroli nad spó�k �a niz� oferta przeje�cia
(tender offer), która to moz�e wymagać zakupu kontrolnego pakietu udzia�ów
celu po cenie znacznie wyz�szej niz� rynkowa.

Implementacja walki przez pe�nomocnictwa
Gdy zainteresowany uzyskaniem kontroli (kupuj �acy) jest jednocześnie akcjona-

riuszem spó�ki celu, proces przeje�cia moz�e sie� rozpocz �ać w ten sposób, z�e kupu-
j �acy próbuje zwo�ać specjalne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ewentualnie
kupuj �acy moz�e takz�e zg�osić propozycje� wymiany rady dyrektorów lub zarz �adu
na zwyk�ym zgromadzeniu akcjonariuszy, które s �a zazwyczaj zwo�ywane cztery
do pie�ciu miesie�cy po zakończeniu roku obrotowego75. Przed zgromadzeniem
kupuj �acy moz�e przeprowadzić agresywn �a publiczn �a kampanie� public relations,
zawieraj �ac �a bezpośredni �a oferte� skierowan �a do akcjonariuszy i zamówić ca�ostro-
nicowe og�oszenie prasowe, jako próbe� przekonania akcjonariuszy, aby poparli
jego propozycje�. Być moz�e kupuj �acy be�dzie musia� pozwać do s �adu spó�ke� cel,
aby uzyskać nazwiska i adresy wszystkich akcjonariuszy. Cze�sto takie akcje s �a
przechowywane przez banki lub domy maklerskie i depozytariusze nie maj �a na
ogó� uprawnień, aby g�osować tymi akcjami76.

Jak podaje Gaughan, oko�o 70% wszystkich akcji spó�ek w USA znajduje
sie� u brokerów (in stereet names). Przy czym wie�kszość brokerów nie prze-

73 D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 117.
74 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 244.
75 Por. tamz�e, s. 237.
76 D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 123.
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chowuje powierzonych im akcji w swoich firmach, lecz przekazuje je do
depozytu. Jednym z najwie�kszych depozytariuszy w USA jest Depository
Trust Company, znajduj �aca sie� w Nowym Jorku. Jez�eli spó�ka zwróci sie� do
depozytariusza z zapytaniem, kto jest posiadaczem przechowywanych u niego
akcji, to otrzyma informacje� o brokerze, a nie o tym, kto powierzy� broke-
rowi swoje akcje77.

Warunki prawne przy realizacji walki przez pe�nomocnictwa
Regulacje prawne Komisji Kontroli Obrotu Papierami Wartościowymi

w USA (SEC) obejmuj �a sk�adanie ofert akcjonariuszom spó�ki celu odnośnie
do ich pe�nomocnictw lub praw g�osowania ich pe�nomocnictwami na zlece-
nie. Wszystkie materia�y rozpowszechniane wśród akcjonariuszy musz �a być
dostarczone do Komisji 10 dni przed ich rozpowszechnieniem, aby mog�a sie�
z nimi zapoznać. Proxy solicitation (nagabywanie o pe�nomocnictwa) jest
regulowane przez sekcje� 14(a) prawa o obrocie papierami wartościowymi
z roku 1934. Grupa, która zamierza gromadzić pe�nomocnictwa (solictie pro-
xies) od akcjonariuszy celu, musi wype�nić proxy statement oraz za� �acznik
14A dokumentów wymaganych przez SEC i wys�ać te informacje do akcjona-
riuszy celu. Proxy statements zawieraj �a date� przysz�ego walnego zgromadze-
nia akcjonariuszy, na którym ma być zawierana transakcja, szczegó�y doty-
cz �ace na przyk�ad umowy fuzji, informacje o spó�ce, przyczyne� proponowanej
fuzji, a takz�e opinie doradców finansowych i prawnych.

Pomimo z�e niewiele tego rodzaju walk kończy sie� sukcesem, to istniej �a
dowody empiryczne, z�e walki przez pe�nomocnictwa powoduj �a znaczny
wzrost zysków dla akcjonariuszy spó�ki celu niezalez�nie od ich wyniku. Jak
wskazuj �a badania empiryczne, wzrost ceny akcji nast �api�, pomimo z�e jedynie
w 1/5 do 1/3 walk przez pe�nomocnictwa rzeczywiście nast �api�y zmiany
w kontroli rady dyrektorów. Przyczyny takiego wzrostu ceny akcji mog �a
wynikać z oczekiwań ostatecznej zmiany w zarz �adzie wie�kszości firm uwik�a-
nych w walki przez pe�nomocnictwa i tendencje� nowych zarz �adów do restruk-
turyzacji firm78.

2.3. Zakupy akcji na wolnym rynku (open market purchases)
Zakupy akcji na wolnym rynku mog �a być taktyk �a poprzedzaj �ac �a formaln �a

oferte� przeje�cia. Potencjalni kupuj �acy cze�sto kupuj �a akcje celu przed formaln �a
ofert �a, aby zebrać je po cenie niz�szej niz� ostateczna cena w ofercie. Tego
rodzaju zakupy s �a zwykle utrzymywane w tajemnicy, aby nie spowodować

77 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 242.
78 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 124.
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wzrostu cen i nie zwie�kszać przecie�tnej ceny p�aconej za akcje79. Zakupy
te s �a cze�sto dokonywane za pośrednictwem spó�ek kad�ubowych (shell cor-
porations) lub spó�ek cywilnych, których nazwy nie ujawniaj �a rzeczywistej
toz�samości ostatecznego nabywcy80. Zazwyczaj bank inwestycyjny wrogiego
oferenta pomaga mu przez dostarczenie niezbe�dnych funduszy na te zakupy
i przez wyszukiwanie duz�ych bloków akcji, które moz�na kupić. Zakupy te
mog �a być dokonywane w sposób utajniony za pośrednictwem róz�nych spó�ek
kapita�owych lub cywilnych81.

Po osi �agnie�ciu progu 5% nabywca ma dziesie�ć dni na zawiadomienie SEC
i na publiczne og�oszenie swoich zamiarów82. Co oczywiście ogranicza ele-
ment zaskoczenia83. Ten czas moz�e być uz�yty na zwie�kszenie liczby posia-
danych akcji. Jez�eli kupuj �acy przeprowadzi agresywn �a akcje� zakupów, to
moz�e on zebrać nawet do 20% akcji celu84. Strategia szybkiego kupowania
akcji na wolnym rynku jest takz�e określana mianem „zamiatanie ulicy” �
Street Sweep. Chodzi o to, aby kupić tak duz�o akcji, jak jest to moz�liwe,
i tak szybko, jak jest to moz�liwe. Polega to na wyszukaniu w�aścicieli duz�ych
bloków akcji celu, takich przyk�adowo jak arbitrageurs (pośrednicy)85.

Skoro tylko intencje kupuj �acego przedostan �a sie� do opinii publicznej,
cze�sto ceny akcji celu gwa�townie rosn �a w przewidywaniu, z�e zostanie z�oz�o-
na spó�ce oferta jej zakupu. To zniszczy nadzieje� kupuj �acego na osi �agnie�cie
kontroli po niz�szej przecie�tnej cenie niz� ostateczna cena ofertowa. Z tego
powodu oferent moz�e ustalać termin og�oszenia oferty przeje�cia tak, aby
zgrać z pierwszym ujawnieniem, z�e posiada on akcje celu i ma zamiar uzys-
kać kontrolny pakiet akcji celu86.

Zakupy akcji na wolnym rynku mog �a być wste�pem do ofert przeje�cia
(tender offer), ale mog �a tez� być dla niej alternatyw �a. Kupuj �acy moz�e dojść
do wniosku, z�e akcje s �a w posiadaniu niewielu osób, z�e obecni akcjonariusze
s �a d�ugoterminowymi inwestorami lub z�e oferta przeje�cia nie umoz�liwi zebra-
nia tak duz�o akcji, jak chcia�by kupuj �acy. Jez�eli nieprzyjazny oferent dojdzie
do wniosku, z�e oferta przeje�cia (tender offer) moz�e zakończyć sie� niepowo-

79 Por. tamz�e.
80 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 234.
81 Por. tamz�e, s. 235.
82 Por. P. A. H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions. A guide to Creating Sharehol-

der Value, New York: Aspen Publishers 2004, s. 523.
83 Por. B r u n e r, P e r e l l a, Applied mergers and acquisitions, s. 831.
84 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 234.
85 D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 124-125.
86 Tamz�e, s. 125.
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dzeniem, to moz�e jej nie rozpoczynać. Rezultatem moz�e być jedynie zakup
duz�ej liczby akcji na wolnym rynku87.

Jeśli nawet w wyniku zakupów akcji na wolnym rynku nie uda sie� oferen-
towi uzyskać kontroli nad rad �a dyrektorów, to moz�e on umieścić w niej
swojego przedstawiciela, co z kolei moz�e utrudniać zarz �adzanie spó�k �a.
Przedstawiciel taki moz�e podejmować dzia�ania korzystne dla oferenta, na
przyk�ad inicjować wyp�acenie dodatkowej dywidendy88.

Znaczne ilości akcji uzyskane dzie�ki zakupom na wolnym rynku, mog �a być
wystarczaj �ace do z�agodzenia takich taktyk obrony, jak uzyskanie kwalifikowanej
wie�kszości przy g�osowaniu na forum rady dyrektorów. Mog �a być one takz�e
uz�yte jako narze�dzie negocjacji do wymuszenia na celu zgody na „przyjacielsk �a
oferte� zakupu” i do znieche�cenia ewentualnego „bia�ego rycerza” do z�oz�enia
oferty zakupu celu. Przysz�y „bia�y rycerz” wie, z�e be�dzie musia� sobie poradzić
z „niechcianym” waz�nym akcjonariuszem, nawet jeśli uda mu sie� osi �agn �ać kon-
trole� nad celem. Nieprzyjazny oferent moz�e nie chcieć zrzec sie� posiadanych
udzia�ów bez otrzymania wysokiej premii, co moz�e być równowaz�ne z taktyk �a
określan �a mianem greenmail (jest ona opisana dalej). „Bia�y rycerz” jest zatem
w obliczu nieatrakcyjnej perspektywy zap�acenia premii dla pozosta�ych akcjona-
riuszy celu i greenmail dla wrogiego oferenta89.

Si�a g�osowania w radzie dyrektorów jest waz�na w walkach przez pe�no-
mocnictwa, aby usun �ać obrony przed przeje�ciem, uzyskać aprobate� akcjona-
riuszy w przypadku podje�cia obrony lub aby wybrać nowych cz�onków rady
celu. Dodatkowo akcje celu zebrane przed ofert �a przeje�cia mog �a być później
sprzedane przez oferenta przypuszczalnie z zyskiem, w przypadku gdy nie
odniesie on sukcesu w nabyciu firmy celu. Umoz�liwia to nieskutecznemu
oferentowi pokrycie niektórych wydatków formalnoprawnych i bankowych,
które poniós�90.

Ograniczenia dotycz �ace zakupów na wolnym rynku. Prawa federalne i sta-
nowe prawa antytrustowe oraz prawa dotycz �ace securities prenotification
w USA powoduj �a, z�e jest rzecz �a niezwykle trudn �a dla oferenta kupić kontrol-
ny pakiet akcji celu bez upublicznienia tego procesu. Jak wcześniej wspom-
niano, uzyskanie 5% akcji innej spó�ki wymaga zg�oszenia tego w ci �agu
dziesie�ciu dni. Ponadto federalne prawo antytrustowe przewiduje dodatkowe
wymagania, które s �a określone w tak zwanym Hart-Scott-Rodino Act. W myśl

87 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 235.
88 Por. tamz�e.
89 Por. tamz�e, s. 235.
90 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 124.
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tych wymagań, przy spe�nieniu określonych warunków trzeba wype�nić
obszerne formularze (16 stron)91 podaj �ace szczegó�y transakcji. Transakcja
nie moz�e być zakończona, jeśli nie up�yn �a� 30-dniowy okres oczekiwania.
Transakcja jest waz�na dopiero wtedy, jeśli zostanie zrewidowana przez Depar-
tament Sprawiedliwości i Federaln �a Komisje� Obrotu. Celem tych zapisów jest
zapobieganie transakcjom, które powoduj �a ograniczenie konkurencji92.

2.4. Oferta zakupu (tender offer)
Jest to strategia polegaj �aca na publicznym og�oszeniu oferty zakupu akcji

celu po określonej cenie. Wed�ug innej definicji jest to „publicznie og�oszona
intencja zdobycia kontroli nad spó�k �a po� �aczona z szybkim gromadzeniem jej
akcji”93. Og�oszenie zakupu zawiera zwykle ograniczenia, takie jak na przy-
k�ad minimalna liczba akcji, jakie mog �a być zaoferowane, lub okres, w jakim
oferty mog �a być sk�adane. W Stanach Zjednoczonych czas jest regulowany
przez przepisy SEC94. Przyk�adowo � przepisy mówi �a, z�e oferta musi pozo-
stać otwarta nie mniej niz� 20 dni roboczych od momentu, gdy zosta�a opubli-
kowana po raz pierwszy, lub od momentu, gdy zosta�a ona wys�ana do akcjo-
nariuszy95. Dodatkowo ten okres musi być wyd�uz�ony o 10 dni, jeśli og�o-
szono zmiane� ceny akcji lub procent akcji, jaki ma zostać zakupiony96.
Oferta zakupu moz�e być takz�e skierowana przez spó�ke� do swoich w�asnych
akcjonariuszy, jeśli chce ona ograniczyć liczbe� akcji znajduj �acych sie� na
rynku. Moz�e być ona takz�e z�oz�ona przez akcjonariusza, który chce przej �ać
kontrole� nad spó�k �a.

W przeciwieństwie do fuzji, w której tradycyjna doktryna prawna mówi, z�e
akcjonariusze mniejszościowi musz �a sie� zgodzić na warunki negocjowanej umo-
wy, oferta zakupu specjalnie pozwala na ominie�cie zarz �adu i rady spó�ki celu97.

Taktyka ta zacze��a być stosowana w USA w latach sześćdziesi �atych XX
wieku, ale na pocz �atku nie by�a ona akceptowana przez ludzi biznesu, i banki
inwestycyjne a takz�e komercyjne generalnie nie udziela�y poz�yczek na tego
rodzaju praktyki. Później zacze��a być coraz cze�ściej akceptowana nie tylko
w USA, ale takz�e w Wielkiej Brytanii. Duz�y wp�yw mia�o na to wydanie

91 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 84.
92 Por. tamz�e, s. 83.
93 Por. tamz�e, s. 217.
94 Por. B r u n e r, P e r e l l a, Applied mergers and acquisitions, s. 831.
95 Por. H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions, s. 532.
96 Por. S. F. R e e d, A. R e e d L a j o u x, The art of M&A: A. Merger Acquisition

Buyout Guide, New York: McGraw-Hill 1999, s. 741.
97 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 115.
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w USA w roku 1968 prawa określanego mianem „Williams Act”, reguluj �ace-
go zasady, które musz �a być spe�nione przy realizacji tender offer98. Prawo
to na pocz �atku ograniczy�o stosowanie tender offer, ale później liczba tego
rodzaju dzia�ań wzros�a, poniewaz� Williams Act uregulowa� zasady tender
offer i w pewnym stopniu „zalegalizowa�” te� praktyke�. Przed uchwaleniem
Williams Act tender offers by�y w duz�ym stopniu nieuregulowane99.

Uzyskanie kontroli w zakończonej sukcesem tender offer, w odróz�nieniu
od walki przez pe�nomocnictwa, daje kupuj �acemu wie�kszościow �a pozycje�
i gwarancje� kontroli100. Koszty zwi �azane z tender offer, takie jak koszty
prawne i koszty publikacji powoduj �a, z�e technika ta jest droz�sza niz� transak-
cja negocjowana (negotiated deal)101.

Oferty zakupu by�y szczególnie rozpowszechnione w Stanach Zjednoczo-
nych w latach osiemdziesi �atych XX wieku102. Kupuj �acy cze�sto uciekaj �a sie�
do oferty zakupu, gdy nie jest moz�liwe „przyjacielskie”, wynegocjowane
porozumienie. Pocz �atkowe sukcesy ofert zakupu spowodowa�y powstanie
nowych, bardziej efektywnych strategii obrony, takich jak na przyk�ad truj �aca
pigu�ka (poison pill). W rezultacie powstania nowych strategii obrony, oferty
zakupu rzadko zmuszaj �a cel do szybkiej kapitulacji wobec oferenta. Taktyki
przeje�cia musia�y sie� zatem dostosować do szybkiego wzrostu bardziej sku-
tecznych taktyk obrony. Przyk�adowo � w USA w latach dziewie�ćdziesi �atych
XX wieku oferty zakupu skierowane bezpośrednio do akcjonariuszy by�y
stosowane w kombinacji z walk �a przez pe�nomocnictwa, aby tym samym
zwie�kszyć ich skuteczność103.

Implementacja oferty zakupu (tender offer). Oferty zakupu mog �a być za
pieni �adze lub za papiery wartościowe. Przy czym inaczej niz� w przypadku
fuzji, w ofertach zakupu uz�ywa sie� zazwyczaj gotówki jako formy p�atności.
Transakcje przy uz�yciu papierów wartościowych wymagaj �a zazwyczaj wie�cej
czasu do ich zakończenia, poniewaz� emisja nowych papierów wartościowych
musi być zarejestrowana i zaakceptowana w Stanach Zjednoczonych przez
Securities and Exchange Commission (SEC), a takz�e przez te stany USA,
które maj �a wymagania odnośnie do rejestracji. W czasie zatwierdzania przed-

98 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 217.
99 Por. E r n s t & Y o u n g, Mergers & acquisitions. Back to Basics Techniques for

the 90s, New York: John Wiley & Sons, Inc. 1994, s. 160.
100 Por. P a l m i t e r, Corporations, s. 568.
101 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 218.
102 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 124-126.
103 Por. tamz�e.
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sie�biorstwa cele s �a w stanie przygotować obrone� i pozyskać nowe oferty
zakupu, rezultatem czego jest potencjalny wzrost cen akcji celu104.

Jez�eli oferta zakupu jest z�oz�ona, to jest prawdopodobne, z�e cel zostanie
kupiony, ale niekoniecznie przez pocz �atkowego oferenta. Jak twierdzi DePam-
philis, niezaskarz�one oferty zakupu powoduj �a przeje�cie celu w oko�o 90%
przypadków. Natomiast w przypadku zaskarz�anych ofert zakupu, cel jest
ostatecznie kupowany w 50% przypadków105. Wed�ug Gaughana na podsta-
wie danych z lat 1985-1994 moz�na stwierdzić, z�e w przypadku spó�ek pu-
blicznych tender offer zakończy�a sie� sukcesem w 81% przypadków106.

Premia oferowana za akcje celu w ramach oferty zakupu jest ustalana na
zasadzie próby przewidywania cen akcji celu za oko�o 6-12 miesie�cy od
momentu z�oz�enia oferty zakupu. Kupuj �acy zatem oferuje pewn �a cze�ść róz�ni-
cy pomie�dzy biez� �ac �a cen �a rynkow �a i przewidywan �a cen �a rynkow �a akcji celu
w formie premii w stosunku do biez� �acej ceny akcji. W rezultacie kupuj �acy
„mówi” do akcjonariuszy firmy celu, z�e mog �a oni dzisiaj zrealizować
przysz� �a wartość akcji, a nie czekać na te� realizacje� w przysz�ości107. Po
wprowadzeniu w USA Williams Act średnia premia w stosunku do biez� �acej
ceny akcji wynosi�a oko�o 53%108.

Tender offer moz�e być realizowane w wielu etapach (warstwach) zakupów.
Wiele stanów USA daje akcjonariuszom spó�ki celu prawa wyceny, tak z�e
akcjonariusze firmy celu nieoferuj �acy swoich akcji w pierwszej lub drugiej
warstwie zakupów, mog �a zwrócić sie� do s �adu stanowego, aby określi� „uczci-
w �a cene�” za akcje. Ustalona przez s �ad wartość akcji moz�e być wyz�sza lub
niz�sza od tej, jak �a zaoferowa� kupuj �acy109.

Akcjonariusze spó�ki celu cze�sto postrzegaj �a oferte� zakupu jako zjawisko
korzystne, poniewaz� mog �a oni dzie�ki niej uzyskać wysok �a premie� za posiadane
akcje. Nie jest jednak jasne, jak na tak �a oferte� powinien zareagować zarz �ad,
który ma obowi �azek maksymalizować wartość akcji. Jest dyskusyjne, czy aktyw-
na obrona przed ofert �a przeje�cia zwie�kszy premie� proponowan �a w ofercie110.

Zwolennicy tender offer postrzegaj �a je jako mechanizm monitorowania, który
powie�ksza uczciwe zaangaz�owanie zarz �adu i ogranicza koszty urze�dowania
(agency costs). Bez moz�liwości wrogiej oferty zakupu menedz�erowie mieliby

104 Por. tamz�e, s. 126.
105 Por. tamz�e.
106 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 218.
107 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 126.
108 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 217.
109 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 129.
110 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 220.
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swobode� w stosowaniu dzia�ań, które maksymalizowa�yby ich osobiste korzyści
i nie prowadzi�y do korzystnego dla akcjonariuszy wzrostu ceny akcji111.

2.5. Spór s �adowy
Spór s �adowy (litigation) moz�e być stosowany przez spó�ke� cel jako takty-

ka obrony, a takz�e przez kupuj �acego jako taktyka ataku.
Uz�ywany przez kupuj �acego staje sie� typow �a taktyk �a w celu wywierania

dodatkowego nacisku na rade� celu do ust �apienia wobec prób przeje�cia lub do
usunie�cia obrony. Spór s �adowy moz�e sie� okazać efektywny wtedy, gdy cel
zastosowa� szczególnie uci �az�liwe strategie obrony. Rada celu moz�e być oskar-
z�ona o niedostarczanie kupuj �acemu odpowiednich, wymaganych przez prawo
informacji. Kupuj �acy moz�e takz�e oskarz�yć rade� celu o to, z�e strategie obrony
s �a nastawione tylko na zachowanie pozycji przez najwaz�niejszych cz�onków
zarz �adu (senior management). W takim przypadku kupuj �acy be�dzie twierdzi�,
z�e rada celu narusza jej obowi �azki powiernicze w stosunku do akcjonariuszy
celu. Procesy s �adowe mog �a być uz�yte jako wsparcie lub niezalez�nie od in-
nych wrogich taktyk przeje�cia112.

Nabywca moz�e uz�yć spór s �adowy jako dodatek do swoich ofensywnych
akcji w celu pokonania określonych rodzajów obron. Moz�e on z�oz�yć pozew,
z�e rada dyrektorów spó�ki celu naruszy�a swoje obowi �azki wobec akcjonariu-
szy. Moz�e to być zrealizowane na róz�ne sposoby, na przyk�ad z punktu wi-
dzenia określonych obron, które zosta�y zaprojektowane w celu uniemoz�liwie-
nia z�oz�enia oferty zakupu113.

2.6. Stosowanie róz�nych taktyk przeje�cia
Róz�ne taktyki, które mog �a być uz�yte w procesie przeje�cia, nie powinny

być postrzegane jako dyskretne, niezalez�ne dzia�ania, a raczej powinny być
postrzegane jako rozs �adnie strukturalizowana seria punktów decyzyjnych,
z róz�nymi opcjami zwykle dobrze zdefiniowanymi i przemyślanymi. Wybór
odpowiedniej powinien być poprzedzony starannym planowaniem. Planowanie
to zawiera w sobie przegl �ad strategii obrony stosowanych obecnie przez cel,
oszacowanie strategii obrony, które nie mog �a być zastosowane przez cel po
z�oz�eniu oferty, i liczbe� akcji celu znajduj �acych sie� w obrocie (float). Jez�eli
za najwaz�niejsz �a kwestie� uznaje sie� minimalizacje� kosztu zakupu i maksyma-
lizacje� wspó�pracy pomie�dzy dwoma partnerami, to kupuj �acy powinien wy-
brać podejście „przyjazne”114.

111 Por. tamz�e, s. 222.
112 Por. D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 132.
113 Por. H u n t, Structuring Mergers & Acquisitions, s. 610.
114 D e P a m p h i l i s, Mergers, s. 130.
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Podejście przyjazne ma tak �a zalete�, z�e jest generalnie mniej kosztowne niz�
bardziej agresywne taktyki i minimalizuje zagroz�enie utraty kluczowych pra-
cowników podczas walki o kontrole� nad celem. Przy przyjaznych przeje�ciach
unika sie� organizowania aukcji, które generalnie powoduj �a wzrost ceny zaku-
pu celu. Ponadto przyjazne nabycie wspiera planowanie integracji i zwie�ksza
prawdopodobieństwo, z�e po� �aczone spó�ki be�d �a szybko i efektywne zintegro-
wane po ich po� �aczeniu. Podstawowym brakiem podejścia przyjaznego jest
jednak brak zaskoczenia. Jez�eli cel nie ma ochoty osi �agnie�cia wynegocjowa-
nego porozumienia, to kupuj �acy albo musi zrezygnować, albo przejść do
bardziej agresywnych taktyk. Taktyki agresywne be�d �a w takiej sytuacji praw-
dopodobnie mniej efektywne, poniewaz� zarz �ad celu be�dzie mia� czas, aby
wprowadzić w z�ycie dodatkowe strategie obrony przed atakiem115.

Jak wynika z rys. 4., analizowanego od strony lewej do prawej, jez�eli
zarz �ad i rada celu odrzuc �a pocz �atkow �a oferte� kupuj �acego, to kupuj �acy moz�e
zrezygnować lub wykorzystać bardziej agresywne taktyki. Jez�eli zadecyduje
sie� na bardziej agresywne poste�powanie, to moz�e rozpocz �ać wywieranie na-
cisku (bear hug). Obowi �azki powiernicze rady dyrektorów wymagaj �a, aby
rozwaz�y�a ona wszystkie rozs �adne oferty. Taktyka wywierania nacisku zak�a-
da, z�e duzi instytucjonalni akcjonariusze i pośrednicy (arbs) be�d �a wywierali
nacisk na rade�, aby porozumia�a sie� z kupuj �acym116.

Jez�eli wywieranie nacisku (bear hug) nie przekona zarz �adu celu do ne-
gocjacji, to kupuj �acy moz�e dokonać zakupu znacznego pakietu akcji na wol-
nym rynku. Moz�e to doprowadzić do zebrania przez kupuj �acego wystarczaj �a-
cej liczby akcji z prawem g�osu, aby zwo�ać specjalne zgromadzenie akcjona-
riuszy i rozpocz �ać walke� przez pe�nomocnictwa. Jeśli strategie obrony celu
s �a postrzegane jako rzeczywiście s�abe, to kupuj �acy moz�e zrezygnować z wal-
ki przez pe�nomocnictwa i z�oz�yć oferte� zakupu akcji celu (tender offer).
Jez�eli natomiast strategie celu wydaj �a sie� być mocne, to kupuj �acy moz�e za-
stosować równocześnie walke� przez pe�nomocnictwa i tender offer117. Kom-
binacja tych dwóch taktyk moz�e być korzystna, poniewaz� walka przez pe�no-
mocnictwa uz�yta do os�abienia obrony celu spowoduje, z�e be�dzie on bardziej
podatny na mniej kosztown �a oferte� zakupu118.

115 Por. tamz�e.
116 Por. tamz�e, s. 130-132.
117 Por. tamz�e, s. 132.
118 Por. G a u g h a n, Mergers, Acquisitions, s. 255.
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GENERAL CLASSIFICATION
OF THE TACTICS OF COMPANIES TAKEOVERS

S u m m a r y

In the article a classification is presented of the techniques of takeovers of companies. It
has been made on the basis of American experience. At the beginning basic concepts are
defined and explained, and then friendly and hostile takeovers are described. The information
may be interesting for the Polish reader since takeovers, especially hostile ones, ever more
often occur in the Polish economic reality.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: grupy przedsie�biorstw, przeje�cia.

Key words: groups of companies, takeovers.
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TWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTW
PRZEDSIE� BIORCÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE

JAKO PRZEJAW KIEROWANIA ORGANIZACJ �A

1. PRZEDSTAWICIELSTWA

W MIE�DZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM

Przemiany zachodz �ace w gospodarce światowej w róz�ny sposób wp�ywaj �a
na dzia�alność inwestycyjn �a uczestników mie�dzynarodowego obrotu gospodar-
czego, generuj �ac nowe powi �azania, wspó�zalez�ności oraz relacje biznesowe.
Przemiany te cechuje coraz wie�ksza z�oz�oność oraz zróz�nicowanie warunków
środowiska inwestycyjnego. Zmienność zewne�trznego otoczenia sprawia, z�e
przedsie�biorcy zobligowani s �a do wdraz�ania nowych rozwi �azań m.in. w zakre-
sie strategii, ekspansji, modeli biznesowych czy tez� struktury organizacyjnej.
Wprowadzenie swoistego novum w zakresie produkcji, technologii lub organi-
zacji1 umoz�liwia im, z jednej strony, zdobycie niekwestionowanej przewagi

Dr KINGA MACHOWICZ � adiunkt Katedry Mikroekonomii i Zarz �adzania w Instytucie
Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

Mgr ANETA KACZOREK � absolwentka studiów doktoranckich Wydzia�u Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II.

1 Szerzej zob.: S. U m i ń s k i, Polska jako miejsce podejmowania zagranicznych inwes-
tycji bezpośrednich i transferu technologii, w: t e n z� e, Znaczenie zagranicznych inwestycji
bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego 2002, s. 73-114; E. M a n s f i e l d, Industrial Research and Technological Innova-
tion, New York 1968, passim; J. A. S c h u m p e t e r, Teoria rozwoju gospodarczego, t�um.
J. Grzywicka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960, s. 104.



272 KINGA MACHOWICZ, ANETA KACZOREK

konkurencyjnej nie tylko w wymiarze lokalnym, ale takz�e globalnym, z dru-
giej zaś – przyczynia sie� do generowania ogromnych zysków.

Globalizacja, regionalizacja oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy
rodz �a powaz�ne problemy w przedmiocie aktywności gospodarczej przedsie�-
biorców. Dlatego dzia�alność ta prowadzona jest przy wykorzystaniu róz�nych
form organizacyjno-prawnych, takich jak spó�ki prawa handlowego lub przed-
stawicielstwa powi �azane z ośrodkiem centralnym kapita�owo, maj �atkowo,
organizacyjnie oraz prawnie.

W aktualnym stanie prawnym nie wyste�puj �a w zasadzie bariery uniemoz�li-
wiaj �ace tworzenie przedstawicielstw. Jest to waz�ne, gdyz� silnie rozbudowana
struktura organizacyjna gwarantuje przedsie�biorcy wie�kszy udzia� w rynku,
u�atwiaj �ac mu tym samym doste�p do potencjalnych kontrahentów. W dobie
gospodarki rynkowej, poste�puj �acych procesów globalizacji, umie�dzynarodo-
wienia dzia�alności inwestycyjnej, koncentracji kapita�u oraz silnej konkuren-
cji ma to niew �atpliwie istotne znaczenie.

2. KIEROWANIE ORGANIZACJ �A

Do klasycznie wyróz�nianych funkcji kierowniczych zalicza sie�: planowa-
nie, organizowanie, kontrolowanie2. Planowanie odgrywa role� szczególn �a. Jej
realizacja wymaga przewidywania czynników mog �acych mieć wp�yw na dzia-
�alność organizacji i przygotowuje odpowiednie do nich sposoby dzia�ania.
Istotnymi elementami sk�adowymi s �a tu: prognozowanie, programowanie,
w�aściwe planowanie, uwzgle�dniaj �ace m.in. pojawiaj �ace sie� w otoczeniu za-
groz�enia, szanse, wyzwania, a takz�e przysz�e wspó�dzia�anie z innymi organi-
zacjami oraz mie�dzy komórkami organizacji3.

Uwzgle�dnianie zagroz�eń wi �az�e sie� z zaplanowaniem czynników stabilizu-
j �acych organizacje� – takich, które pozwalaj �a zapewnić organizacji przetrwanie
w niesprzyjaj �acych okolicznościach. Prowadzone dzia�ania w wie�kszości
przypadków be�d �a mia�y charakter operacyjny lub taktyczny. Natomiast
uwzgle�dnianie szans i wyzwań w praktyce prowadzi do zaplanowania rozwoju
organizacji. W tym zakresie planowanie be�dzie mia�o wymiar strategiczny.
Ponadto strategiczne za�oz�enie rozwoju warunkuje organizacji przetrwanie

2 H. F a y o l, Administracja przemys�owa i ogólna, Poznań: INOiK 1947, s. 33.
3 M. L i s i e c k i, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarz �adzania, Warszawa:

Wydawnictwo Wyz�szej Szko�y Zarz �adzania i Marketingu 2001, s. 24.
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w sytuacji, gdy po korzystnym okresie nast �api czas, w którym organizacja be�-
dzie zmuszona zmniejszyć swój zakres oddzia�ywania na otoczenie, a nie-
rzadko zredukować równiez� swoj �a strukture� zarówno kosztem zasobów ludz-
kich, jak i środków trwa�ych. Istotne u�atwienie dla osi �agnie�cia celu, jakim
jest rozwój, stanowi poszerzenie posiadanych rynków zbytu poprzez wejście
na rynki dotychczas nieopanowane lub wytworzenie nowych rynków w drodze
odpowiedniego oddzia�ywania na potrzeby konsumentów. Bardzo waz�nym
u�atwieniem okazuje sie� takz�e prowadzenie inwestycji w jak najlepszych
warunkach, oznaczaj �acych m.in. jak najniz�sze obci �az�enia o charakterze
publicznoprawnym. Wszystkie te elementy � �acznie wskazuj �a na zasadność
rozwaz�enia moz�liwości ustanowienia za granic �a przedstawicielstwa przedsie�-
biorcy.

3. KSZTA�TOWANIE MODELU STATUSU

PRZEDSIE� BIORCÓW ZAGRANICZNYCH W PRAWIE POLSKIM

Zagadnienie dzia�alności podmiotów zagranicznych na obszarze państwa
polskiego rodzi�o liczne problemy, m.in. natury prawnej, organizacyjnej
i ekonomicznej. Z powodu obje�cia tej kwestii regulacj �a kilku aktów norma-
tywnych, ustanowionych zarówno w totalitarnym, jak i demokratycznych
ustrojach państwa, konieczne sta�o sie� ujednolicenie funkcjonuj �acych w obro-
cie prawnym rozwi �azań – tym bardziej z�e obowi �azek taki wynika� równiez�
z zobowi �azań mie�dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej4.

Sam zakres znaczeniowy omawianej konstrukcji jurydycznej w wyniku
kolejnych zmian wynikaj �acych z aktów rangi ustawowej uleg� modyfikacji.
W myśl § 2 rozporz �adzenia z 1976 r. przedstawicielstwo mog�o być tworzone
w formie: oddzia�u lub agencji, biura informacji technicznej czy tez� biura
nadzoru wy� �acznie po uzyskaniu zezwolenia, o ile jego wydanie uzasadnia�a
wielkość obrotów oraz powi �azania kooperacyjne przedsie�biorcy zagranicznego
z przedsie�biorc �a polskim. Poza handlem zagranicznym, na podstawie zezwole-
nia wydawanego przez w�aściwy organ administracji publicznej5, przedstawi-
cielstwo tworzono dla wykonywania dzia�alności gospodarczej wy� �acznie
w przedmiocie transportu, us�ug turystycznych i kulturalnych, z wy� �aczeniem

4 Uk�ad Europejski ustanawiaj �acy Stowarzyszenie mie�dzy Rzeczpospolit �a z jednej strony
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Cz�onkowskimi z drugiej strony sporz �adzony
w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r., Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 38 z późn. zm.

5 To jest w�aściwych ministrów w porozumieniu z ministrem gospodarki.



274 KINGA MACHOWICZ, ANETA KACZOREK

spedycji i dystrybucji paczek zagranicznych. Do czasu wygaśnie�cia uzyska-
nych wówczas zezwoleń, przedstawicielstwa te dzia�aj �a na podstawie prze-
pisów wspomnianego rozporz �adzenia, wprowadzaj �ac dualizm funkcjonuj �acych
w obrocie rozwi �azań prawnych. Nalez�y zgodzić sie� z pogl �adami podnoszo-
nymi w piśmiennictwie6, z�e jest to s�uszny zabieg legislacyjny, chociaz�by
z uwagi na obowi �azuj �ac �a w prawie polskim zasade� praw nabytych.

W naste�pstwie ostatnich zmian legislacyjnych7 podyktowanych koniecz-
ności �a przyje�cia przez RP porz �adku prawnego Wspólnot Europejskich (tzw.
aquis communitaire) w zwi �azku z przyst �apieniem Polski do UE, a takz�e unii
celnej, handlowej i kszta�tuj �acej sie� obecnie unii walutowej, dalszej modyfi-
kacji uleg�a sytuacja prawna przedsie�biorców zagranicznych. Zagwarantowano
im via legis moz�liwość �atwiejszego oraz szerszego uczestnictwa w krajowym
obrocie gospodarczym. Wynika�o to z wprowadzenia przez ustawodawce�
jednolitych zasad podejmowania i wykonywania dzia�alności gospodarczej
w stosunku do przedsie�biorców polskich oraz unijnych, zrównuj �ac tym
samym ich status prawny. W stosunku do przedsie�biorców zagranicznych8

zastosowanie znalaz�a tzw. klauzula narodowa (art. 13 ust. 1 usdg), zobowi �a-
zuj �aca organy państwa polskiego do traktowania ich w sposób nie mniej
korzystny niz� w�asnych. Tym samym przedsie�biorcy zagraniczni mog �a prowa-
dzić dzia�alność gospodarcz �a na terytorium RP we w�asnym imieniu i na
w�asny rachunek, korzystaj �ac z obowi �azuj �acej na gruncie prawa polskiego
zasady wolności gospodarczej. Natomiast przedsie�biorcy zagraniczni pocho-

6 Tak m.in.: C. K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie dzia�alności gospodarczej.
Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 376; W. K u b a l a, Prawo dzia�alności gospodar-
czej. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck 2000, s. 189-190; Ustawa o swobodzie dzia�alności
gospodarczej. Komentarz, red. A. Powa�owski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, s. 432;
T. S z a n c i � o, Formy prowadzenia dzia�alności gospodarczej w Polsce przez podmioty
zagraniczne, Warszawa: C. H. Beck 2006, s. 269; M. A. W a l i g ó r s k i, Dzia�alność
gospodarcza w uje�ciu prawa administracyjnego, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe 2006,
s. 64; M. Z d y b, Prawo dzia�alności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada
1999 r., Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, s. 612.

7 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), dalej cyt.: usdg.

8 Wed�ug art. 5 pkt 2 usdg za przedsie�biorce� zagranicznego uznaje sie� osobe� zagraniczn �a,
czyli: 1) osobe� fizyczn �a maj �ac �a miejsce zamieszkania za granic �a, nieposiadaj �ac �a obywatelstwa
polskiego; 2) osobe� prawn �a z siedzib �a za granic �a oraz 3) jednostke� organizacyjn �a niebe�d �ac �a
osob �a prawn �a, posiadaj �ac �a zdolność prawn �a z siedzib �a za granic �a; wykonuj �ac �a dzia�alność
gospodarcz �a za granic �a. Definicja legalna „dzia�alności gospodarczej” zawarta jest zaś w art. 2
usdg. Szerzej zob.: W a l i g ó r s k i, Dzia�alność gospodarcza, s. 13-28; S z a n c i � o,
Formy prowadzenia dzia�alności gospodarczej, s. 173-180; K. S t r z y c z k o w s k i, Prawo
gospodarcze publiczne, Warszawa: LexisNexis 2009, s. 216-221, 224-225.
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dz �acy z krajów trzecich mog �a stać sie� uczestnikami krajowego obrotu gospo-
darczego, realizuj �ac swe cele inwestycyjne poprzez formy spó�ki: komandy-
towej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczon �a odpowiedzialności �a i akcyjnej.
Mog �a równiez� przyste�pować do takich spó�ek oraz obejmować b �adź nabywać
w nich udzia�y lub akcje, o ile umowy mie�dzynarodowe nie stanowi �a inaczej.

Zaznaczyć w tym miejscu nalez�y, z�e usdg uregulowa�a ca�kowicie odmien-
nie instytucje� przedstawicielstwa, przyjmuj �ac jego we�z�sz �a formu�e� z ograni-
czonym przedmiotowo zakresem dzia�ania. Uczestnikami wspó�czesnego obro-
tu gospodarczego s �a zatem przedstawicielstwa o róz�nym statusie prawnym
i odmiennej podstawie dzia�ania. Przedsie�biorcy zagraniczni mog �a prowadzić
dzia�alność gospodarcz �a nie tylko w postaci spó�ek prawa handlowego czy
spó�dzielni, ale takz�e w formie oddzia�u9. Natomiast w zakresie promocji
i reklamy aktywności inwestycyjnej oraz jej efektów prawo dopuszcza moz�li-
wość tworzenia przedstawicielstw. Ze wzgle�du na zakres problematyki oraz
charakter opracowania przedstawione rozwaz�ania zostan �a ograniczone do
zagadnień zwi �azanych z tworzeniem przez przedsie�biorców zagranicznych na
obszarze państwa polskiego przedstawicielstw w kontekście regulacji publicz-
noprawnych.

W�aściwe wydaje sie� zatem określenie istoty i charakteru tej konstrukcji
jurydycznej, a takz�e dokonanie analizy stosownych regulacji prawnych. Po-
nadto z punktu widzenia dzia�alności przedsie�biorcy zagranicznego bardzo
waz�ne jest zagadnienie trybu, wymogów formalnych a takz�e materialnych
warunkuj �acych byt przedstawicielstwa w krajowym obrocie gospodarczym.
Nalez�y takz�e odpowiedzieć na pytanie o istote� przedstawicielstwa i rozwaz�yć
sens jego tworzenia z punktu widzenia kierowania organizacj �a.

4. PRZEDSTAWICIELSTWO W UJE� CIU PRAKSEOLOGICZNYM

I DOKTRYNALNYM

W naukach o zarz �adzaniu i w naukach prawnych nie wypracowano jednoli-
tego stanowiska w przedmiocie struktury organizacyjnej przedstawicielstwa.

9 Ulokowany w Polsce w końcu 2008 r. kapita� zagraniczny pochodzi� ze 105 krajów.
Z krajów UE wywodzi�o sie� 86,9% kapita�u zagranicznego. Podobnie jak w latach poprzednich,
kraje, które ulokowa�y w Polsce kapita� o najwie�kszej wartości, to Niderlandy (24,3% kapita�u
zagranicznego ogó�em), Niemcy (17,8%) i Francja (15,9%) – dane zaczerpnie�te ze strony
http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne.
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Z jednej bowiem strony postrzegane jest ono jako wewne�trzna jednostka
organizacyjna10 o odmiennym aniz�eli sam przedsie�biorca profilu dzia�al-
ności, istniej �aca poza jego siedzib �a, po� �aczona z nim określonym stosunkiem
strukturalno-organizacyjnym. Natomiast z drugiej strony nie brakuje pogl �adów
klasyfikuj �acych przedstawicielstwo jako tylko i wy� �acznie strukture� zewne�trz-
n �a, powi �azan �a jedynie funkcjonalnie z przedsie�biorc �a zagranicznym relacjami
opartymi na stosunku cywilnoprawnym11 lub stosunku pracy. Dochodzi
wówczas do zawarcia z przedstawicielem12 umowy o przedstawicielstwo
prawne oraz faktyczne13. W literaturze spotkać moz�na takz�e pogl �ady opo-
wiadaj �ace sie� za poprawności �a i dopuszczalności �a obu struktur organizacyjno-
-prawnych przedstawicielstwa. Pogl �ady te bardziej akcentuj �a potrzebe� spe�nie-
nia przez przedsie�biorców zagranicznych określonych warunków formalno-
prawnych i materialnoprawnych14, kreuj �acych jego byt w obrocie gospo-
darczym.

Przedstawicielstwo tworzone jest zawsze w ramach „istniej �acej, funkcjo-
nuj �acej w otoczeniu inwestycyjnym struktury zalez�ności decyzyjnych i maj �at-
kowych”15. W praktyce funkcjonuj �a równolegle oba rozwi �azania organi-
zacyjno-prawne. Sam zaś wybór określonej struktury prakseologicznej podyk-
towany jest czynnikami zarówno o charakterze obiektywnym, jak i subiektyw-
nym. Wśród nich wymienić nalez�y elementy natury ekonomicznej, prawnej,
finansowej, podatkowej, funkcjonalnej a takz�e strategicznej.

M. A. Waligórski przyjmuje, z�e przedstawicielstwem jest „wyodre�bniona
i samodzielna organizacyjnie dzia�alność przedsie�biorcy znajduj �aca sie� poza
miejscem (miejscami) wykonywania dzia�alności gospodarczej (zak�adem
g�ównym i ewentualnie oddzia�ami), której przedmiotem jest prowadzenie
reklamy i promowanie przedsie�biorcy oraz efektów […] jego aktywności

10 Szerzej zob. Encyklopedia organizacji i zarz �adzania, Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Ekonomiczne 1982, s. 184, 320-321.

11 Np. umowie zlecenia (art. 734 k.c.) czy tez� umowie o dzie�o (art. 627 k.c.).
12 Moz�e być on zorganizowany w formie samodzielnego przedsie�biorcy dzia�aj �acego

bezpośrednio w sferze przedsie�biorcy zagranicznego (tj. w jego imieniu i na jego rachunek)
lub na podstawie stosunku powiernictwa, dokonuj �ac czynności prawnych co prawda we w�as-
nym imieniu, ale na rzecz przedsie�biorcy zagranicznego.

13 Szerzej zob.: A. K i d y b a, Prawo handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck
2005, s. 631-632.

14 Tak M. Zdyb w: t e n z� e, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 617-618.
15 Por. B. P t a k, Spó�ka z udzia�em zagranicznym. Kompendium, Kraków: Kantor Wy-

dawniczy Zakamycze 1999, s. 46.



277TWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIE�BIORCÓW ZAGRANICZNYCH

gospodarczej”16. Przymiotu tego odmówić nalez�y zaś miejscom be�d �acym
wytwórniami przedmiotów, magazynami, sk�adami surowców lub towarów.
Przedstawicielstwo istnieje tylko wówczas, gdy znajduje sie� poza siedzib �a,
a ściślej � w innym państwie niz� państwo siedziby przedsie�biorcy zagranicz-
nego17, chociaz�by posiada�o odre�bn �a rachunkowość. Na aspekt wyodre�bnie-
nia organizacyjnego zwraca równiez� uwage� W. Kubala, wskazuj �ac jednocześ-
nie na: brak wymogu stosowania zasady wzajemności przy tworzeniu przed-
stawicielstwa, ściśle określony przedmiot oraz zakres dzia�alności przedstawi-
cielstwa, a takz�e brak obowi �azku uzyskania wpisu do rejestru przedsie�bior-
ców18. Wed�ug A. Szajkowskiego przedstawicielstwo jest de facto biurem
przedstawiciela przedsie�biorcy zagranicznego19.

Zdaniem M. Zdyba, bior �ac pod uwage� ca�okszta�t regulacji prawnych,
nalez�y przyj �ać, iz� przedstawicielstwo przedsie�biorcy zagranicznego jest nie-
posiadaj �ac �a osobowości prawnej i zwi �azanej z ni �a normatywnej podmioto-
wości w stosunkach gospodarczych struktur �a organizacyjn �a przedsie�biorcy,
„prawnie niesamodzieln �a, podporz �adkowan �a w ca�ym zakresie swojej dzia�al-
ności jednostk �a organizacyjn �a prowadz �ac �a dzia�alność w zakresie reklamy
i promocji w imieniu i na rzecz przedsie�biorcy zagranicznego”20.

5. ISTOTA, CECHY I ZAKRES PRZEDSTAWICIELSTWA

Przedstawicielstwo jako struktura organizacyjna s�uz� �aca bezpośredniemu
podejmowaniu dzia�alności promocyjnej, rozpowszechnione jest w krajach
Unii Europejskiej21, gdzie wykonywanie dzia�alności gospodarczej w innym

16 W a l i g ó r s k i, Dzia�alność gospodarcza, s. 64.
17 Art. 93 usdg.
18 K u b a l a, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 189-191.
19 S. S o � t y s i ń s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ń s k i, J. S z w a j a,

Kodeks spó�ek handlowych. Komentarz do art. 151-300, t. II, Warszawa: C. H. Beck 2002,
s. 51.

20 Szerzej zob.: Z d y b, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 615; t e n z� e, Dzia�alność
gospodarcza, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, s. 98; t e n z� e, Wspólnotowe
i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. I, Wolność i reglamentacja dzia�alności gospodarczej.
Handel zagraniczny, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008, s. 111. Podobnie: T. Szanci�o
w: t e n z� e, Formy prowadzenia dzia�alności gospodarczej, s. 272; K. S t o g a, R. P o-
t r z e s z c z, Dzia�alność gospodarcza przedsie�biorców i osób zagranicznych, Warszawa:
INFOR 2001, s. 83.

21 K i d y b a, Prawo, s. 36, 38; Z d y b, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo, s. 76-89.
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państwie niz� państwo siedziby przedsie�biorcy jest ex lege zapewnione22.
Ustawodawstwo polskie, a takz�e umowy mie�dzynarodowe na oznaczenie
jednostek organizacyjnych osób prawnych, zw�aszcza spó�ek kapita�owych,
uz�ywaj �a niezalez�nie dla określenia „przedstawicielstwo” takich poje�ć, jak
„zak�ad”, „oddzia�”, „filia”, „punkt konsultacyjny”. Bardzo cze�sto w praktyce
i literaturze uz�ywa sie� tych poje�ć zamiennie.

Zaznaczyć nalez�y, iz� w piśmiennictwie oraz doktrynie omawianej kon-
strukcji jurydycznej poświe�cono wiele uwagi23. Nie wypracowano jednak
powszechnie obowi �azuj �acej definicji tego poje�cia, ograniczaj �ac sie� do wskaza-
nia podstawowych jego desygnatów. Brak zaś normatywnej definicji „przed-
stawicielstwa” odsy�a, w celu ustalenia jego treści, do analizy pogl �adów dok-
tryny i dorobku judykatury. Z uwagi na zagmatwany stan prawny24, nie jest
to zadanie proste. W myśl przyje�tych regulacji, przedstawicielstwo stanowi
wyodre�bnion �a i samodzieln �a organizacyjnie, podporz �adkowan �a w ca�ym za-
kresie swojej dzia�alności forme� aktywności przedsie�biorcy zagranicznego
o charakterze fakultatywnym, innym aniz�eli dzia�alność gospodarcza sensu
stricte, wykonywanej poza siedzib �a lub g�ównym miejscem dzia�alności
przedsie�biorcy, w ramach funkcjonuj �acej „struktury zalez�ności decyzyjnych
i maj �atkowych”25.

Prawne moz�liwości ukszta�towania relacji istniej �acych mie�dzy przedsta-
wicielstwem a przedsie�biorc �a zagranicznym s �a róz�ne, poczynaj �ac od stworze-
nia odre�bnej struktury prowadz �acej tak �a dzia�alność, po korzystanie z us�ug
juz� istniej �acych agencji reklamowych na podstawie umów cywilnoprawnych.

22 Art. 43 Traktatu Ustanawiaj �acego Wspólnote� Europejsk �a z dnia 25 marca 1957 r. Dz.
Urz. WE C Nr 224 z 1992 r.

23 Z d y b, Dzia�alność gospodarcza, s. 96; t e n z� e, Wspólnotowe i polskie publiczne
prawo, s. 92-93. Por. takz�e: K u b a l a, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 179-183; K o s i-
k o w s k i, Ustawa o swobodzie dzia�alności, s. 40-41; M. S z y d � o, Swoboda dzia�alności
gospodarczej, Warszawa: C. H. Beck 2005, s. 153-168; W a l i g ó r s k i, Dzia�alność gospo-
darcza, s. 52-60; W. J. K a t n e r, Prawo dzia�alności gospodarczej. Komentarz. Orzecz-
nictwo. Piśmiennictwo, Warszawa: LexisNexis 2003, s. 148-155; S t o g a, P o t r z e s z c z,
Dzia�alność gospodarcza przedsie�biorców, s. 86; J. S o m m e r, K. S t o g a, R. P o-
t r z e s z c z, Prawo dzia�alności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: INFOR 2000, s. 185;
A. B o r k o w s k i, A. C h e � m i ń s k i, M. G r u z i ń s k i, K. K i c z k a,
L. K i e r e s, T. K o c o w s k i, Administracyjne prawo gospodarcze, Wroc�aw: Wydaw-
nictwo Kolonia Limited 2005, s. 227-228.

24 Szerzej zob.: K u b a l a, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 189-190; W a l i g ó r-
s k i, Dzia�alność gospodarcza, s. 62; Z d y b, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 612-613;
K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie dzia�alności, s. 375.

25 P t a k, Spó�ka z udzia�em zagranicznym, s. 46.



279TWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIE�BIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Trudno jest przy tym wskazać forme� prawn �a takiej jednostki z uwagi chociaz�-
by na fakt, iz� stanowi ona integraln �a cze�ść przedsie�biorcy zagranicznego,
a ponadto nie moz�na zaliczyć jej do z�adnej ze znanych prawu cywilnemu
kategorii podmiotów. Nie jest ona bowiem ani osob �a fizyczn �a, ani osob �a
prawn �a, ani tez� jednostk �a organizacyjn �a nieposiadaj �ac �a osobowości prawnej.

O istocie przedstawicielstwa decyduj �a przedmiot dzia�alności oraz wy-
odre�bnienie lokalizacyjne i strukturalne. A contrario s �adzić nalez�y, z�e za przed-
stawicielstwo nie mog �a być uznane placówki o okazjonalnym oraz przemijaj �a-
cym charakterze, które tworzone s �a jedynie w celu obejścia przepisów prawa.

Do istotnych cech przedstawicielstwa nalez�y prowadzenie dzia�alności na
rzecz i w imieniu przedsie�biorcy, s�uz� �acej pomnaz�aniu jego maj �atku. Przed-
stawicielstwo ma z regu�y w�asn �a organizacje� i wyposaz�one jest w rzeczowe
aktywa trwa�e, które jednak nie stanowi �a jego w�asności. Przedstawicielstwo
jest wyodre�bnion �a w sensie ekonomicznym, a przede wszystkim techniczno-
-organizacyjnym struktur �a, realizuj �ac �a cele zwi �azane z prowadzeniem dzia�al-
ności promocyjnej i reklamowej, sk�adaj �acej sie� na określon �a strategie� marke-
tingow �a danego uczestnika obrotu gospodarczego. Przedstawicielstwa stanowi �a
uk�ad uporz �adkowany. Swoista samodzielność przedstawicielstwa po� �aczona
jest jednocześnie z daleko id �ac �a zalez�ności �a od przedsie�biorcy zagranicznego.

Z jednej bowiem strony ma ono w�asne kierownictwo, moz�e dokonywać
czynność w przedmiocie ustawowo określonej dzia�alności, maj �ac jednocześ-
nie ipso iure obowi �azek prowadzenia odre�bnej rachunkowości. Z drugiej
jednak strony przedstawicielstwo pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem
jednostki macierzystej. Nie posiada, co prawda, odre�bnej od przedsie�biorcy
zagranicznego osobowości prawnej, jednakz�e z jego osobowości prawnej oraz
zwi �azanej z tym normatywnej podmiotowości czerpie moc do wszelkich dzia-
�ań marketingowych. Przy czym niedopuszczalne jest zawieranie przez przed-
stawicielstwo umów, świadczenie us�ug typu gwarancyjnego, a takz�e udziela-
nie informacji technicznej kontrahentom. Podobnie jak ex lege niedopuszczal-
ne jest zawieranie przez nie umów z potencjalnymi kontrahentami samego
przedsie�biorcy zagranicznego. Jez�eli w praktyce obrotu gospodarczego zaist-
nia�aby jednak powyz�sza sytuacja, to do oceny waz�ności skutków prawnych
dokonanej czynności znajdzie zastosowanie art. 103 § 1 k.c., mówi �acy, iz�
jeśli zawieraj �acy umowe� jako pe�nomocnik nie ma umocowania albo przekro-
czy jego zakres, waz�ność umowy zalez�y od jej potwierdzenia przez osobe�,
w której imieniu umowa zosta�a zawarta.

Przedstawicielstwo nie ma takz�e prawnie skutecznego umocowania do
dochodzenia odszkodowań oraz wysuwania roszczeń wzgle�dem uczestników
obrotu gospodarczego. Naste�pstwem bowiem braku podmiotowości prawnej
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jest brak niezalez�nej od przedsie�biorcy zagranicznego zdolności prawnej,
s �adowej, procesowej, naprawczej, upad�ościowej itd.26, co nie wyklucza
jednak posiadania przez nie zdolności likwidacyjnej.

Podmiotami uprawnionymi do tworzenia przedstawicielstw w myśl art. 93
usdg s �a wy� �acznie przedsie�biorcy zagraniczni27. A contrario nie kaz�da osoba
zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 usdg moz�e wykorzystać do promocji
swojej dzia�alności inwestycyjnej przedmiotow �a forme� organizacyjn �a28,
a tylko taka, która ma status przedsie�biorcy. Przedstawicielstwa mog �a być
tworzone przez przedsie�biorców pochodz �acych zarówno z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, jak równiez� i innych krajów nalez� �acych do UE,
a takz�e z państw trzecich. Art. 95 usdg dopuszcza równiez� moz�liwość utwo-
rzenia przedstawicielstwa przez ściśle określone osoby zagraniczne, a miano-
wicie tylko te, które s �a powo�ane do promocji gospodarki kraju ich siedziby.

W kwestiach dotycz �acych zakresu dzia�alności przedstawicielstwa, ustawo-
dawca wypowiedzia� sie� jednoznacznie. Jest ono tworzone w celu promocji
i reklamy efektów aktywności inwestycyjnej przedsie�biorcy zagranicznego29.
Prawnego znaczenia nie ma zatem przedmiot oraz zakres dzia�alności gospo-
darczej samego przedsie�biorcy zagranicznego (art. 94 usdg)30. Jest to roz-
wi �azanie logiczne ze wzgle�du na zakres przedmiotowy omawianej konstrukcji
jurydycznej31. Wyj �atek od tej generalnej regu�y jako lex specialis w stosun-

26 Z d y b, Prawo dzia�alności gospodarczej, s. 67.
27 Szerzej zob.: A. K a c z o r e k, Wolność dzia�alności inwestycyjnej przedsie�biorców

zagranicznych w Polsce. Studium publicznoprawne, w: Newralgiczne aspekty wspó�czesnych re-
lacji mie�dzy cz�owiekiem a biznesem, red. K. Machowicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010,
s. 109.

28 Odmiennie: K o s i k o w s k i, Ustawa o swobodzie dzia�alności, s. 375-376. Jest to
jednak pogl �ad odosobniony.

29 Odste�pstwo od tej generalnej zasady przewidziane jest w art. 19 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203).

30 Podobnie: J. J a c y s z y n, J. R u d o w i c z, Oddzia� spó�ki. Tworzenie i funkcjo-
nowanie, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999, s. 25; S t o g a, P o t r z e s z c z,
Dzia�alność gospodarcza przedsie�biorców, s. 86. Por. takz�e: J. J a c y s z y n, S. K r z e ś,
E. M a r s z a � k o w s k a - K r z e ś, Dzia�alność gospodarcza osoby zagranicznej
w Polsce, Warszawa: LexisNexis 2002, s. 86; S z y d � o, Swoboda dzia�alności gospodrczej,
s. 194-196.

31 Por. K i d y b a, Prawo, s. 74-86; Z d y b, Prawo dzia�alności gospodarczej; Z. S n a-
z� y k, A. S z a f r a ń s k i, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H.
Beck 2009, s. 144; C. K o s i k o w s k i, Prawo dzia�alności gospodarczej. Komentarz, War-
szawa: Wydawnictwa Prawnicze 2001, s. 111; t e n z� e, Ustawa o swobodzie dzia�alności,
s. 351.
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ku do usdg przewidziano w odniesieniu do zagranicznych fundacji32, które
mog �a tworzyć przedstawicielstwa prowadz �ace dzia�alność gospodarcz �a na
obszarze państwa polskiego pod warunkiem spe�nienia kumulatywnie dwóch
przes�anek, a mianowicie w rozmiarach s�uz� �acych realizacji określonych usta-
wowo celów przy zaangaz�owaniu środków finansowych o minimalnej war-
tości 1000 z�33.

Dokonuj �ac analizy prawno-porównawczej, nalez�y stwierdzić, z�e w materii
tej obowi �azuj �a podobne regulacje normatywne w innych krajach europej-
skich34. De iure tworzenie przedstawicielstwa przez przedsie�biorce� zagra-
nicznego jest przedmiotowo ograniczone. De facto, jaka cze�ść aktywności
gospodarczej be�dzie przedmiotem dzia�alności przedstawicielstwa, zalez�y od
uznania samego przedsie�biorcy zagranicznego. Nie ma w tym wzgle�dzie
przeszkód prawnych ani wskazań ustawowych. Nie s �a istotne takz�e same
motywy, którymi kieruje sie� przedsie�biorca zagraniczny rozpoczynaj �acy dzia-
�alność na polskim rynku, o ile nie narusza on obowi �azuj �acych w Polsce
przepisów prawa35. Natomiast przedmiot dzia�alności gospodarczej przedsie�-
biorcy zagranicznego stanowi zawsze podstawe� ujawnienia w rejestrze s �ado-
wym oraz w innego rodzaju ewidencji, prowadzonej dla przedsie�biorców
w kraju macierzystym. Tam takz�e znajduje sie� źród�o informacji na ten temat.
Przedsie�biorcy zagraniczni mog �a czasami mieć trudności z udowodnieniem
zakresu prowadzonej przez nich dzia�alności, co wynika z róz�nic wyste�puj �a-
cych w systemach prawnych poszczególnych państw36.

32 Art. 19 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy o fundacjach.
33 Art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach. Ogólnie problem ujmuj �ac, wspomnieć nalez�y, iz�

fundacje w prawie polskim zaliczane s �a do organizacji non profit, gdyz� wszelkie uzyskane
środki z tytu�u prowadzonej dzia�alności musz �a przeznaczyć na realizacje� ustawowo określo-
nych celów statutowych spo�ecznie lub gospodarczo uz�ytecznych, zgodnych z podstawowymi
interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwoju
gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spo�eczna, ochrona
środowiska oraz opieka nad zabytkami. Szerzej zob.: H. C i o c h, Przedstawicielstwa fundacji
zagranicznych, „Przegl �ad S �adowy” 2000, nr 5, s. 12-27; H. I z d e b s k i, Fundacje i stowa-
rzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa: Transit 1998, passim.

34 Np. w Niemczech, Holandii, Francji czy Szwecji.
35 Znane s �a przypadki naduz�ywania przez przedsie�biorców zagranicznych zasady wzajem-

ności, czy tez� obchodzenie przepisów prawa poprzez tworzenie na obszarze RP oddzia�u, który
w rzeczywistości jest zak�adem g�ównym, co jest sprzeczne z ide �a wolności gospodarczej
wyraz�on �a w usdg. Szerzej zob.: S t o g a, P o t r z e s z c z, Dzia�alność gospodarcza
przedsie�biorców, s. 70.

36 Np. prawu Stanów Zjednoczonych obcy jest wymóg określenia przedmiotu prowadzonej
przez przedsie�biorce� dzia�alności gospodarczej. Nie mog �ac przedstawić zaświadczeń lub odpi-
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W doktrynie przyjmuje sie� najcze�ściej, z�e reklama w sferze gospodarczej
to „wszelkie dzia�ania, które przy uz�yciu prawdziwych informacji na temat
określonych produktów mog �a zwrócić na nie uwage�”37 potencjalnych od-
biorców38. Za reklame� uznawana jest takz�e kaz�da wypowiedź, która zmierza
do stymulowania zbytu czy innego korzystania z towarów lub us�ug39.
W judykaturze wskazano równiez�, z�e obligatoryjnie musi ona dotyczyć ofero-
wanego przez przedsie�biorce� produktu. Bez w �atpienia reklama nie jest tylko
i wy� �acznie nośnikiem informacji. Nalez�y postrzegać j �a raczej w kategorii
korelatu pewnego rodzaju zache�ty, sugestii czy tez� wre�cz perswazji oraz
informacji. W praktyce handlowej wyste�puje ona cze�sto w powi �azaniu ze
sponsoringiem oraz public relations. Natomiast wszelkie elementy identyfi-
kuj �ace uczestnika mie�dzynarodowego obrotu gospodarczego, maj �a charakter
wy� �acznie wtórny i jako takie pozostaj �a poza zakresem reklamy40.

Przedmiot dzia�alności przedstawicielstwa moz�e obejmować takz�e promocje�
przedsie�biorcy zagranicznego. Nie s �a to dzia�ania toz�same, choć maj �a wspól-
ny cel w postaci zwie�kszenia popytu na rynku na określone produkty. Zgo-
dzić nalez�y sie� z tez �a41, z�e promocja jest szersz �a p�aszczyzn �a dzia�alności
przedstawicielstwa, z uwagi chociaz�by na wykorzystywany kompleks instru-
mentów o charakterze prawno-marketingowym42. Pamie�tać przy tym nalez�y,
z�e dzia�anie promocyjne obejmuje oprócz reklamy równiez� badanie rynku,
obniz�enie ceny, wyd�uz�enie okresu gwarancyjnego, podnoszenie jakości wyro-
bów, a takz�e stosowanie atrakcyjnych form sprzedaz�y43.

sów rejestracyjnych, przedsie�biorcy ci zmuszeni s �a do pos�ugiwania sie� dowodami pośrednimi
lub do z�oz�enia odpowiedniego oświadczenia przed s �adem rejestrowym.

37 Podano za: B o r k o w s k i, C h e � m i ń s k i, G r u z i ń s k i, K i c z k a,
K i e r e s, K o c o w s k i, Administracyjne prawo, s. 228.

38 Por takz�e B. J a w o r s k a - D e� b s k a, Wokó� poje�cia reklamy, „Przegl �ad Ustawo-
dawstwa Gospodarczego” 1993, nr 12, s. 21; S. Biczyński w: S�ownik ekonomiki i organizacji
przedsie�biorstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1991, s. 146.

39 Szerzej zob.: I. W i s z n i e w s k a, R. S k u b i s z, Środki zapobiegania nieuczci-
wej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Państwo i Prawo”
1992, nr 4, s. 55. Podobnie w Dyrektywie EWG nr 84/450.

40 Por. wyrok SN z dnia 14 stycznia 1997 r., ICKN 52/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 78.
41 Podobnie: B o r k o w s k i, C h e � m i ń s k i, G r u z i ń s k i, K i c z k a, K i e-

r e s, K o c o w s k i, Administracyjne prawo, s. 229.
42 Szerzej zob.: T. S z t u c k i, Encyklopedia marketingu, Warszawa: Agencja Wydawni-

cza Placet 1998, s. 162-165.
43 Podano za: S�ownik ekonomiki i organizacji, s. 135.
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6. ADMINISTRACYJNY TRYB TWORZENIA PRZEDSTAWICIELSTW

Jak juz� wspomniano, przedstawicielstwa tworzone s �a przez przedsie�biorców
zagranicznych prowadz �acych dzia�alność gospodarcz �a poza granicami Polski
w celu promocji i reklamy w�asnej aktywności inwestycyjnej. Przedstawiciel-
stwo nie posiada odre�bnej od jednostki macierzystej osobowości prawnej,
a zatem nie jest w świetle obowi �azuj �acych regulacji prawnych podmiotem
prawa. Nie ma ono takz�e statusu przedsie�biorcy, w zwi �azku z czym nie podle-
ga wpisowi do Krajowego Rejestru Przedsie�biorców. Z uwagi na powyz�sze
procedura utworzenia przedstawicielstwa na obszarze państwa polskiego nie jest
skomplikowana ani d�ugotrwa�a. Poza wol �a wyraz�on �a w odpowiedniej formie
podmiot zagraniczny obowi �azany jest do spe�nienia określonych przepisami
prawa warunków o charakterze formalnym i materialnym44.

Pocz �atek bytu gospodarczego45 przedstawicielstwa uwarunkowany jest
uzyskaniem w drodze administracyjnego poste�powania wnioskowego wpisu
w rejestrze przedstawicielstw, prowadzonego przez centralny organ adminis-
tracji rz �adowej � ministra w�aściwego do spraw gospodarki. Wyj �atek od tej
generalnej zasady wprowadzaj �a przepisy ustawy o fundacjach w odniesieniu
do przedstawicielstw fundacji zagranicznych, statuuj �ac wymóg uzyskania
zgody ministra w�aściwego ze wzgle�du na przedmiot dzia�alności gospodar-
czej przedstawicielstwa46. Sam wpis nie ma zatem charakteru konstytutyw-
nego, gdyz� jego dokonanie nie jest równoznaczne z nadaniem osobowości
prawnej, a tym samym powstaniem określonego podmiotu prawa jako samo-
dzielnego uczestnika obrotu gospodarczego. Wpis ma wy� �acznie charakter
deklaratoryjny, stanowi �ac czynność o charakterze materialno-technicznym.
Organ administracji publicznej pozbawiony jest w�adzy dyskrecjonalnej i nie
ma moz�liwości oceny celowości zg�aszanej dzia�alności. Przepisy prawa na-
k�adaj �a bowiem na niego obowi �azek dokonania wpisu zgodnie z treści �a z�oz�o-
nego wniosku, który zawiera ściśle określone dane47, kaz�dorazowo ujawnia-

44 Oprócz z�oz�enia wniosku konieczn �a przes�ank �a jest takz�e uiszczenie op�aty skarbowej
w wysokości 6713 z� wp�acanej na rachunek bankowy Urze�du m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Śródmieście o numerze 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

45 Nie jest on jednak równoznaczny z realnym momentem utworzenia przedstawicielstwa.
Sam fakt dokonania wpisu w rejestrze przedstawicielstw nie przes �adza bowiem o momencie
rozpocze�cia jego efektywnej dzia�alności. Odmiennie: K a t n e r, Prawo dzia�alności gospo-
darczej, s. 172.

46 Art. 19 ust. 2 ustawy o fundacjach.
47 Art. 97 usdg.
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ne przez wnioskodawce� ubiegaj �acego sie� o wpis. Wśród elementów wniosku
enumeratywnie wymienia sie�:

1) nazwe�, siedzibe� i forme� prawn �a przedsie�biorcy zagranicznego;
2) przedmiot dzia�alności gospodarczej przedsie�biorcy;
3) adres przedstawicielstwa zlokalizowanego na terytorium państwa pol-

skiego;
4) imie� oraz nazwisko, a takz�e adres osoby upowaz�nionej do reprezento-

wania przedstawicielstwa, co ma kluczowe znaczenie zw�aszcza w razie ko-
nieczności jego likwidacji.

Instytucja rejestru jako ustawowy wymóg legalności dzia�ania przedstawi-
cielstwa, ma swoje umocowanie w zasadzie wolności gospodarczej48. Doko-
nanie wpisu potwierdzane jest przez organ administracji publicznej stosow-
nym zaświadczeniem49. Do obligatoryjnych elementów zaświadczenia wy-
mienionych expressis verbis w ustawie nalez�y numer wpisu oraz data jego
dokonania, co ma istotne znaczenie dla określenia wiarygodności zaewi-
dencjonowanych danych na poczet ewentualnego poste�powania dowodowego.
S�uz�y to uwiarygodnieniu treści dokonanego wpisu. W przypadku wad mery-
torycznych lub formalnych przedsie�biorcy zagranicznemu przys�uguje wniosek
o sprostowanie aktu administracyjnego zgodnie z zasadami zawartymi
w k.p.a.50

KONKLUZJE

Status prawny oraz regulacje rangi ustawowej i podustawowej w przedmio-
cie dzia�alności przedstawicielstw utworzonych na obszarze państwa polskiego

48 Szerzej zob.: A. K a c z o r e k, Publicznoprawna reglamentacja podejmowania dzia�al-
ności gospodarczej. Poszukiwanie modelu optymalnego, w: Cz�owiek z perspektywy biznesu,
red. K. Machowicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 16-18; A. C h m i e l a r z, Wolność
gospodarcza w orzecznictwie Trybuna�u Konstytucyjnego, w: Cz�owiek z perspektywy biznesu,
s. 36; C. K o s i k o w s k i, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa: Państwowe
Wydawnictwa Ekonomiczne 1995, passim; J. O l s z e w s k i, Wolność gospodarcza w usta-
wie o swobodzie dzia�alności gospodarczej, „Ius et Administratio” 2005, nr 1, s. 47.

49 Zgodnie z pogl �adem wyraz�onym w judykaturze, zaświadczenie jest pochodn �a istniej �a-
cych faktów lub stanu prawnego i wraz z ich zmian �a traci sw �a aktualność. W powyz�szym
przypadku dopuszczalne jest wydanie nowego zaświadczenia, odpowiadaj �acemu zaistnia�emu
stanowi faktycznemu lub prawnemu. Por. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 1983 r., I S.A. 268/83
ONSA 1983, nr 1, s. 47. Zob. takz�e: Z. L e o ń s k i, Materialne prawo administracyjne,
Warszawa: C. H. Beck 2005, s. 55.

50 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks poste�powania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.).
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nie s �a jednakowe dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W prak-
tyce widoczny jest dualizm rozwi �azań prawnych. Brak definicji legalnej
przedstawicielstwa oraz zagmatwany stan prawny dodatkowo utrudniaj �a pre-
cyzyjne określenie poje�cia oraz istoty przedstawicielstwa. Nalez�y przy tym
pamie�tać, z�e podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzia�alności o cha-
rakterze promocyjnym ipso iure s �a nie tylko sami przedsie�biorcy zagraniczni,
ale takz�e inne osoby zagraniczne. Zróz�nicowany zakres podmiotowy przedsta-
wicielstwa zwi �azany jest z przedmiotowym obszarem jego dzia�ania, który
ograniczony zosta� ex lege do reklamy oraz promocji z jednej strony aktyw-
ności gospodarczej samego przedsie�biorcy zagranicznego, z drugiej zaś gospo-
darki państw obcych.

W obecnym kszta�cie regulacji prawnych ustawodawca nie przes �adzi� jed-
noznacznie o organizacyjno-prawnym charakterze relacji wyste�puj �acych po-
mie�dzy przedsie�biorcami zagranicznymi a ich przedstawicielstwami. Zwi �azki
te oparte s �a na stosunku umownym b �adź funkcjonalnym podporz �adkowaniu
w ramach istniej �acej struktury przedsie�biorcy zagranicznego. Podkreślić przy
tym nalez�y, z�e przedstawicielstwo nie ma podmiotowości prawnej, czego
konsekwencj �a jest brak niezalez�nej od przedsie�biorcy zagranicznego zdolności
s �adowej, procesowej, naprawczej, upad�ościowej, co jednak nie wyklucza
posiadania przez nie zdolności likwidacyjnej.

Po dokonaniu analizy przepisów prawnych w przedmiocie podje�tych roz-
waz�ań, postulować nalez�y d �az�enie do zebrania w jednym rejestrze informacji
o wszystkich uczestnikach krajowego obrotu gospodarczego, co przyczyni�oby
sie� do uporz �adkowania oraz u�atwienia doste�pu do ewidencjonowanych przez
organy administracji publicznej danych.

Dla uczestników mie�dzynarodowego obrotu gospodarczego ogromne zna-
czenie ma moz�liwość promowania wytwarzanych produktów oraz świadczo-
nych us�ug. Do realizacji celu prowadzić powinna moz�liwość tworzenia poza
granicami państwa pochodzenia w�asnych przedstawicielstw. Spodziewanym
efektem takiego dzia�ania powinno być pog�e�bienie wiedzy potencjalnych
nabywców o dobrach i us�ugach oferowanych przez danego przedsie�biorce�
zagranicznego, co w dalszej perspektywie powinno zaowocować zwie�kszonym
popytem rynku na reklamowany produkt oraz maksymalizacj �a uzyskiwanego
z tego tytu�u zysku. Przedstawicielstwo s�uz�y takz�e upowszechnieniu i popu-
laryzacji informacji o samym przedsie�biorcy, jego planach inwestycyjnych,
a takz�e osi �agnie�ciach i sukcesach odniesionych na rynku. Bez w �atpienia
przedstawicielstwo wp�ywa na kreowanie wizerunku inwestora zagranicznego
w środowisku biznesowym. W praktyce handlowej zaś jest instrumentem gry
konkurencyjnej. De facto dzie�ki prowadzonej dzia�alności przedstawicielstwo
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wp�ywa na kszta�towanie opinii, gustów, nawyków i upodobań odbiorców,
kreuj �ac tym samym moz�liwość generowania w przysz�ości przez przedsie�bior-
ce� zagranicznego określonego profitu.

Uwzgle�dniaj �ac praktyke� z�ycia gospodarczego, nalez�y stwierdzić, z�e bardzo
cze�sto utworzenie przedstawicielstwa przez przedsie�biorce� zagranicznego
poprzedza jego decyzje� o wejściu na rynek państwa goszcz �acego. Zabieg ten
s�uz�y zbadaniu otoczenia inwestycyjnego, m.in. odnośnie do regulacji praw-
nych obowi �azuj �acych na danym obszarze gospodarczym, np. podatkowych,
celnych czy tez� dewizowych.

Opisane wcześniej zjawiska prowadz �a w sprzyjaj �acych warunkach do roz-
woju organizacji przedsie�biorcy zagranicznego, a w warunkach niekorzystnych
pozwalaj �a jej przetrwać. Elementem kierowania przez przedsie�biorce� powinno
być zatem zaplanowanie poszerzania rynku zbytu oraz inwestycji poprzez
ustanowienie swojego przedstawicielstwa za granic �a. Z kolei poszerzaniu
obszaru prowadzenia dzia�alności gospodarczej przez przedsie�biorców zagra-
nicznych zdecydowanie sprzyjać powinny jasne, spójne i stabilne przepisy
publicznego prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego oraz odpowied-
nio kreowana przez państwo polityka gospodarcza.
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Warszawa: LexisNexis 2003.

K i d y b a A.: Prawo handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2005.
K o s i k o w s k i C.: Prawo dzia�alności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: Wydawnic-

twa Prawnicze 2001.
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THE ESTABLISHMENT OF BRANCH OFFICES
OF FOREIGN COMPANIES IN POLAND

AS A FORM OF MANAGING AN ORGANIZATION

S u m m a r y

The article analyzes one of the legal and administrative forms of running promotion and
advertising activities by foreign entrepreneurs that are allowed and regulated by the norms of
public economic law. Due to the scope of the issue and the nature of this study, the present
discussion was limited to the basic problems connected with starting and running advertising
activities by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. Under the current law in force,
there are no legal barriers preventing foreign entrepreneurs from setting up branch offices of
their companies in Poland. In the times of the market economy, progressing globalisation
processes, the concentration of capital and strong competition, the setting up of branch offices
in foreign countries is undoubtedly significant because economic reasons prompt the entrepre-
neurs to widen the area of their business activity.

This process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax
regulations as well as by a proper business policy created by the government.

S�owa kluczowe: zarz �adzanie organizacj �a, przedstawicielstwa przedsie�biorców zagranicznych.

Key words: managing an organization, branch offices of foreign companies.
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WOBEC INICJATYW SPO�ECZNYCH PRZEDSIE�BIORSTWA*

WPROWADZENIE

Niniejszy artyku� wpisuje sie� w problematyke� reakcji konsumentów na
inicjatywy spo�eczne przedsie�biorstw. Oddzia�ywanie inicjatyw spo�ecznych
przedsie�biorstw na zachowania konsumentów to wzgle�dnie nowy kierunek
badań. Pierwsze prace na ten temat zacze��y pojawiać sie� w drugiej po�owie
lat dziewie�ćdziesi �atych XX wieku, a znaczny wzrost ich liczby nast �api� po
roku dwutysie�cznym. We wspomnianych badaniach próbowano przede wszyst-
kim dowieść tego, z�e realizacja inicjatyw spo�ecznych prowadzi do wyst �apie-
nia korzystnych reakcji konsumentów, takich jak: poprawa postawy wobec
firmy (Brown, Dacin, 1997; Marin, Ruiz, 2007), wyz�sza sk�onność do doko-
nania zakupów (Lafferty, Goldsmith, 1999; Sen, Bhattacharya, 2001; Baron,
Miyazaki, Taylor, 2000), wyz�sza lojalność (Salmones, Crespo, Bosque, 2005;
Lichtenstein, Drumwright, Braig, 2004).
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* Przedstawione w niniejszym artykule badania zosta�y dofinansowane przez Minis-
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reakcji konsumentów na inicjatywy spo�eczne przedsie�biorstwa, realizowanego na podstawie
umowy nr 0974/B/H03/2008/35.
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W wymienionych badaniach zidentyfikowano równiez� wiele czynników
oddzia�uj �acych na wspomniane zachowania konsumentów. Wykazano mie�dzy
innymi, w jaki sposób wp�ywa na reakcje konsumentów: sposób informowa-
nia o inicjatywach spo�ecznych (Yoon, Gürhan-Canli, 2003; Lafferty, Gold-
smith, 1999; Osterhaus, 1997), poziom dopasowania problemu spo�ecznego
do firmy (Menon, Kahn, 2003; Van den Brink, Odekerken-Schroder, Pauwels,
2006; Lafferty, Goldsmith, Hult, 2004; Becker-Olsen, Cudmore, Hill, 2006),
poziom identyfikacji konsumentów z firm �a (Sen, Bhattacharya, 2001), dotych-
czasowa reputacja firmy (Yoon, Gürhan-Canli, Schwarz 2006), jakość wytwa-
rzanych produktów (Sen, Bhattacharya, 2001), wielkość firmy (Bhattacharya,
Sen, 2004), znaczenie przedmiotu programu spo�ecznego dla respondentów
(Sen, Bhattacharya, 2001), poziom spo�ecznej odpowiedzialności responden-
tów (Mohr, Webb, 2005), wielkość udzielanego wsparcia / poziom zaangaz�o-
wania prospo�ecznego (np. Brown, Dacin, 1997) oraz czas trwania programu
(Pirsch, Gupta, Grau, 2007; Van den Brink, Odekerken-Schroder, Pauwels,
2006).

1. CEL BADAŃ I HIPOTEZY

Rozpatruj �ac wyniki dotychczasowych badań nalez�y zauwaz�yć, z�e w wie�k-
szości z nich badano wp�yw czynników o charakterze sytuacyjnym (np. po-
ziom dopasowania problemu spo�ecznego do firmy) na reakcje konsumentów.
Jedynie w kilku pracach analizowano oddzia�ywanie cech respondentów na
ich zachowania wobec inicjatyw spo�ecznych (Sen, Bhattacharya, 2001; Mohr,
Webb, 2005). Warto jest równiez� zauwaz�yć, z�e w wie�kszości prac nie podda-
wano badaniom postawy konsumentów wobec inicjatyw spo�ecznych.

Celem niniejszego artyku�u jest przedstawienie wyników badań na temat
zwi �azku mie�dzy uznawanymi wartościami przez konsumentów a ich postaw �a
wobec inicjatyw spo�ecznych podejmowanych przez przedsie�biorstwo. Wartości
uznawane przez konsumentów moz�na zdefiniować jako „ponadsytuacyjne cele,
róz�ni �ace sie� rang �a, które s�uz� �a jako wiod �ace zasady w z�yciu cz�owieka”
(Schwartz, 1994, s. 21). Wartości jako wiod �ace zasady w z�yciu cz�owieka
mog �a oddzia�ywać zarówno na postawy wobec róz�nych dzia�ań i obiektów, jak
i na zachowania (np. Rokeach, 1973). W dotychczasowych badaniach wykazano
mie�dzy innymi, z�e wartości wp�ywaj �a na zachowania proekologiczne konsu-
mentów (Follows, Jobber, 1999), na fair trade consumption (Doran, 2009) oraz
na etyczn �a konsumpcje� (Shaw, Grehan, Shiu, Hassen, Thomson, 2005).
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Analizuj �ac oddzia�ywanie wartości na zachowania konsumentów, warto jest
zwrócić uwage� na teorie� zaproponowan �a przez Schwartza. Wymieniony nau-
kowiec na podstawie licznych badań zrealizowanych w róz�nych państwach
udowodni�, z�e wartości uznawane przez ludzi zawieraj �a sie� w dwóch wymia-
rach (np. Schwartz, 2000). Pierwszy wymiar z jednej strony obejmuje wartoś-
ci skierowane na rozwój dobra wspólnego, a z drugiej wartości skierowane
na w�asny rozwój1. Natomiast drugi z jednej strony zawiera wartości doty-
cz �ace otwartości na zamiany, a z drugiej dotycz �ace konserwatyzmu. Badaj �ac
relacje mie�dzy uznawanymi przez konsumentów wartościami a ich reakcjami
na dzia�ania spo�eczne przedsie�biorstw, warto jest dok�adniej zaj �ać sie� wartoś-
ciami nalez� �acymi do pierwszego wymiaru. I tak wartości skierowane na roz-
wój dobra wspólnego obejmuj �a uniwersalizm oraz z�yczliwość. Uniwersalizm
dotyczy troski o dobrobyt wszystkich ludzi oraz środowiska naturalnego.
Natomiast z�yczliwość rozumiana jest jako troska o dobrobyt wszystkich tych,
którzy s �a bliscy danej osobie (Schwartz, 1994).

Wspólnym mianownikiem wartości skierowanych na w�asny rozwój jest
osi �agnie�cie w�asnego sukcesu i dominacja nad innymi. Obejmuj �a one si�e�,
osi �agnie�cia oraz hedonizm2. Si�a oznacza tutaj status spo�eczny oraz kontrole�
nad zasobami i innymi ludźmi. Osi �agnie�cia odnosz �a sie� do sukcesu osobiste-
go, prezentowanego przez kompetencje. Hedonizm zaś rozumiany jest jako
czerpanie radości z z�ycia (Schwartz, 1994).

Maj �ac na uwadze fakt, z�e wartości to wiod �ace zasady w z�yciu oraz wyniki
dotychczasowych prac empirycznych, moz�na spodziewać sie�, z�e uznawanie
wartości skierowanych na rozwój dobra wspólnego be�dzie pozytywnie oddzia-
�ywać na postawe� konsumentów wobec programów spo�ecznych, a uznawanie
wartości skierowanych na w�asny rozwój be�dzie wp�ywać negatywnie na
wymienion �a postawe�. Na takie zwi �azki wskazuj �a równiez� przypuszczenia
zawarte w pracach koncepcyjnych (Shuler, Cording, 2006). Bior �ac pod uwage�
wymienione argumenty, sformu�owano naste�puj �ace hipotezy badawcze.

H. 1. Istnieje dodatnia korelacja mie�dzy uznawaniem przez konsumentów
wartości skierowanych na rozwój dobra wspólnego a ich postaw �a wobec
inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa.

1 T�umaczeń nazw wartości dokonano podobnie jak w pracy Antonidesa i van Freda
(2003). W polskiej literaturze z zakresu psychologii wyste�puj �a naste�puj �ace przek�ady: self-en-
hancement – „umacnianie ja”; self-transcendence – „przekraczanie ja” (np. Zarzycka, Dawido-
wicz, Koziatek, 2007).

2 Hedonizm nalez�y zarówno do wartości skierowanych na w�asny rozwój, jak i na otwar-
tość na zmiany.
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H. 2. Istnieje ujemna korelacja mie�dzy uznawaniem przez konsumentów
wartości skierowanych na rozwój dobra w�asnego a ich postaw �a wobec
inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa

2. POMIAR ZMIENNYCH

Pomiar wartości uznawanych przez konsumentów
Pomiar wartości uznawanych przez konsumentów, zosta� dokonany przy

wykorzystaniu pytań z polskiej wersji Kwestionariusza Portretu Wartości
(Portrait Values Questionnaire – PVQ) wed�ug Schwartza (2003) zaadoptowa-
nej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN dla potrzeb Europejskiego sonda-
z�u spo�ecznego.

W PVQ kaz�da wartość mierzona jest przez dwa3 itemy. Item sk�ada sie�
z dwóch zdań, gdzie jedno przedstawia przekonania, a drugie d �az�enie hipo-
tetycznej osoby. Zadaniem respondenta jest wskazanie, w jakim stopniu jest
podobny do takiej osoby, gdzie 7 oznacza�o „bardzo podobny do mnie”, 6 –
„podobny do mnie”, 5 – „w pewnym stopniu podobny do mnie”, 4 – „trudno
powiedzieć”, 3 – „tylko troche� podobny do mnie”, 2 � „niepodobny do
mnie”, 1 – „zupe�nie do mnie niepodobny”. Dla potrzeb niniejszej pracy
wykorzystano jedynie pytania mierz �ace wartości, których wp�yw jest przed-
miotem weryfikowanych hipotez. Wykaz zastosowanych stwierdzeń zosta�
przedstawiony w tabeli 1.

W porównaniu do kwestionariusza Europejskiego sondaz�u spo�ecznego
dokonano modyfikacji opisu osoby wykorzystanego do pomiaru si�y. Wspom-
niane sformu�owanie w polskiej wersji mia�o naste�puj �ac �a postać: Waz�ne jest
dla niego, aby posiadać szacunek u innych ludzi. Chce, aby ludzie robili to,
co im kaz�e. Podczas badań pilotaz�owych powsta�y w �atpliwości, czy z szacun-
ku dla danej osoby ma wynikać to, z�e ludzie robi �a to, co im kaz�e. W orygi-
nalnej wersji wspomniany opis ma naste�puj �ac �a postać: It is important to him
to get respect from others. He wants people to do what he says. Uznano, z�e
bardziej w�aściwe jest t�umaczenie: Waz�ne jest dla niego, aby posiadać po-
s�uch u innych ludzi. Chce, aby ludzie robili to, co im powie, i takie za-
stosowano w kwestionariuszu. Zmodyfikowane stwierdzenie okaza�o sie� zro-
zumia�e.

3 Wyj �atek stanowi tutaj „uniwersalizm”, który zosta� zoperacjonalizowany przez trzy itemy.
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Tab. 1. Wykorzystane stwierdzenia do pomiaru wartości

Pytania Wartości

Waz�na jest dla niego dobra zabawa. Lubi niczego
sobie nie odmawiać.

Hedonizm

Wartości
skierowane na
rozwój dobra

w�asnego

Waz�ne jest dla niego, aby robić to, co sprawia mu
przyjemność. Poszukuje okazji, aby zabawić sie�.

Hedonizm

Waz�ne jest dla niego pokazywanie w�asnych zdol-
ności, moz�liwości. Chce, aby ludzie podziwiali to,
co zrobi.

Osi �agnie�cia

Waz�ne jest dla niego odnoszenie znacz �acych
sukcesów. Ma nadzieje�, z�e ludzie doceni �a jego
osi �agnie�cia.

Osi �agnie�cia

Waz�ne jest dla niego, aby być bogatym. Chce
mieć duz�o pienie�dzy i róz�nych kosztownych
przedmiotów.

Si�a

Waz�ne jest dla niego, aby posiadać pos�uch u
innych ludzi. Chce, aby ludzie robili to, co im
powie

Si�a

Uwaz�a za waz�ne, z�eby wszyscy ludzie na świecie
byli traktowani równo. Jest przekonany, z�e kaz�dy
powinien mieć w z�yciu równe szanse.

Uniwersalizm

Wartości
skierowane na
rozwój dobra
wspólnego

Waz�ne jest dla niego s�uchanie ludzi, którzy róz�-
ni �a sie� od niego. Nawet wtedy, gdy sie� z nimi nie
zgadza, wci �az� chce ich zrozumieć.

Uniwersalizm

Waz�na jest dla niej troska o środowisko naturalne.
Jest g�e�boko przekonany, z�e ludzie powinni dbać
o przyrode�.

Uniwersalizm

Bardzo waz�ne jest dla niego, aby pomagać otacza-
j �acym go ludziom. Pragnie dbać o ich dobro.

Z� yczliwość

Waz�ne jest dla niego, aby być lojalnym wobec
swoich przyjació�. Chce poświe�cić sie� dla bliskich Z� yczliwość

Źród�o: Kwestionariusz Europejskiego sondaz�u spo�ecznego, Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, 2002, s. 55-56.

Pomiar postawy wobec inicjatywy spo�ecznej
Pomiar postawy konsumentów wobec inicjatywy spo�ecznej przedsie�bior-

stwa zosta� dokonany za pomoc �a indeksu, którego wielkość interpretowano
w taki sposób, z�e jez�eli przyjmowa� on wyz�sz �a wartość, to oznacza�o, z�e
konsumenci wykazywali bardziej przychyln �a postawe� wobec inicjatywy spo-
�ecznej przedsie�biorstwa.
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Wspomniany indeks powsta� przez zsumowanie odpowiedzi z czterech
siedmiostopniowych skal. Skale opracowano przez analogie� do rozwi �azań
wykorzystywanych przy pomiarze ogólnej postawy wobec reklamy (np. Mi-
niard, Bhatla, Rose, 1990). W kaz�dym pytaniu proszono respondenta o wska-
zanie liczby odzwierciedlaj �acej jego opinie� na temat inicjatywy. W pierwszym
pytaniu respondent mia� wskazać, w jakim stopniu podoba mu sie� przedsta-
wiony program, gdzie 7 oznacza�o „ca�kowicie mi sie� podoba”, a 1 � „ca�ko-
wicie mi sie� niepodoba”. W drugim pytaniu proszono o wskazanie, w jakim
stopniu zdaniem respondenta przedstawiony program jest dobry, 7 oznacza�o
„ca�kowicie dobry”, a 1 � „ca�kowicie z�y”. W trzecim pytaniu proszono
o wskazanie, w jakim stopniu konsument popiera przedstawiony program,
cyfra 7 oznacza�a „ca�kowicie popieram”, a 1 � „ca�kowicie nie popieram”.
W pytaniu ostatnim proszono o wskazanie, w jakim stopniu przedstawiony
program jest poz�yteczny, gdzie 7 oznacza�o „ca�kowicie poz�yteczny”, a 1 �
„ca�kowicie niepoz�yteczny”.

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ

Badania zrealizowano na losowej próbie konsumentów. Ze wzgle�dów lo-
gistycznych oraz finansowych prace badawcze zosta�y zawe�z�one przestrzennie
do terenu miasta Lublin. Z zasobów Terenowego Banku Danych Lubelskiego
Urze�du Wojewódzkiego wylosowano próbe� 500 adresów gospodarstw domo-
wych. Do wylosowanych gospodarstw domowych wys�ano poczt �a krótkie
informacje o badaniu wraz z prośb �a o wzie�cie w nim udzia�u. Wspomniane
listy by�y sukcesywnie wysy�ane na tydzień przed planowanym terminem
wizyty ankietera.

Badania by�y prowadzone pod wylosowanymi adresami gospodarstw domo-
wych z osobami najcze�ściej dokonuj �acymi zakupów produktów spoz�ywczych
w gospodarstwach domowych.

Prace badawcze prowadzone by�y wed�ug tego samego schematu. Na wste�-
pie ankieter przedstawia� krótk �a informacje o badaniu, przy czym dok�adne
cele badania utrzymywano w tajemnicy. W dalszej kolejności zadawano serie�
pytań dotycz �acych znajomości produktów rozpatrywanego przedsie�biorstwa
oraz wartości uznawanych przez konsumenta. Na kolejnym etapie proszono
respondenta o przeczytanie krótkiej informacji na temat programu spo�eczne-
go, który ma podj �ać firma Danone na terenie Lublina. Wyboru takiej branz�y
dokonano, poniewaz� najwie�kszy odsetek polskich konsumentów kieruje sie�
celami spo�ecznymi przy nabywaniu produktów spoz�ywczych (Grzegorzewska-
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Ramocka, 2005). Naste�pnie zadawano serie� pytań dotycz �acych postawy wobec
programu spo�ecznego, postawy wobec rozpatrywanego przedsie�biorstwa i
intencji do dokonania zakupu. Wywiad kończy�y pytania na temat danych
osobistych, takich jak: wiek, poziom wykszta�cenia, liczba posiadanych dzie-
ci4. Wywiady trwa�y przecie�tnie od 15 do 25 minut.

W celu uzyskania wie�kszego stopnia kontroli nad procesem badawczym,
podczas wywiadów wykorzystywano karty odpowiedzi. Pod wzgle�dem organi-
zacyjnym badanie wygl �ada�o tak, z�e ankieter przekazywa� respondentowi
wspomniane karty. Naste�pnie odczytywane by�y pytania, a respondent by�
proszony o wskazywanie odpowiedzi. Udzielone odpowiedzi zapisywa�a osoba
prowadz �aca wywiad.

4. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

W badaniu wzie��o udzia� 231 osób, co stanowi 46,2% wylosowanej próby.
Odsetek osób w poszczególnych grupach, które wyrazi�y zgode� na udzia�
w badaniu, zawiera� sie� w przedziale od 44,29% do 48,57%.

Odsetek kobiet wśród respondentów wynosi� 70%, zaś me�z�czyźni stanowili
oko�o 30% uczestników badania. W tym miejscu warto przypomnieć, z�e
badania by�y prowadzone z osobami najcze�ściej dokonuj �acymi zakupów pro-
duktów spoz�ywczych. Tak znaczny udzia� kobiet w badaniu moz�na t�umaczyć
faktem, z�e to one zazwyczaj dokonuj �a takich zakupów.

Rozpatruj �ac próbe� badawcz �a pod wzgle�dem poziomu wykszta�cenia, nalez�y
zauwaz�yć, z�e najwie�cej osób mia�o średnie wykszta�cenie. Podobna liczba
respondentów legitymowa�a sie� wyz�szym wykszta�ceniem. Stosunkowo nie-
wielki odsetek próby badawczej stanowi�y osoby z zawodowym i podstawo-
wym wykszta�ceniem. Szczegó�ow �a strukture� próby badawczej przedstawiono
na wykresie 1.

Bior �ac pod uwage� wiek respondentów, warto zwrócić uwage� na to, z�e
w próbie znalaz�y sie� osoby ze wszystkich grup wiekowych. Najwie�cej res-
pondentów by�o w wieku powyz�ej 65 lat. Najmniejsz �a reprezentacje� stanowi�y

4 Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań stanowi �a fragment „szerszych” prac
badawczych, dlatego w opisie sposobu przeprowadzenia badań znajduj �a sie� równiez� informacje
o pomiarze innych zmiennych.
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Wykres 1. Struktura respondentów
pod wzgle�dem poziomu wykszta�cenia

Źród�o: badania w�asne.

zaś osoby w wieku od 41 do 45 lat. Oko�o 50% respondentów by�o w wieku
poniz�ej 50 lat, pozostali respondenci byli starsi. Dok�adne dane na temat
struktury wiekowej respondentów zamieszczono w tabeli 2.

Tab. 2. Struktura wiekowa badanych respondentów

Grupa
Liczba

respondentów
Skumulowana

liczba
Procent

Skumulowany
procent

18-25 26 26 11,3 11,3

26-30 19 45 8,23 19,5

31-35 19 64 8,23 27,7

36-40 20 84 8,66 36,4

41-45 11 95 4,76 41,1

46-50 23 118 9,96 51,1

51-55 21 139 9,09 60,2

56-60 22 161 9,52 69,7

61-65 21 182 9,09 78,8

Powyz�ej 65 49 231 21,21 100,0

Źród�o: badania w�asne.
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5. REZULTATY BADAŃ

Zwi �azek mie�dzy wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postaw �a
wobec inicjatyw spo�ecznych zbadano przy wykorzystaniu analizy korelacji.

Dane na temat wartości uznawanych przez konsumentów zgromadzono
w dwóch przekrojach – w uk�adzie tzw. wartości prostych oraz w uk�adzie
wartości zagregowanych.

Indeksy mierz �ace wartości proste mog�y przyjmować wartości z przedzia�u
od 2 do 14 punktów, z wyj �atkiem zmiennej uniwersalizm, która mog�a przyj-
mować wartości w przedziale od 3 do 21 punktów. W rzeczywistości pe�ny
zakres odpowiedzi zosta� wykorzystany przy zmiennych hedonizm, osi �agnie�cia

Tab. 3. Wybrane statystyki opisowe indeksów
mierz �acych wartości uznawane przez konsumentów

Rodzaj wartości Średnia
Odchylenie
standardowe

Minimum Maksimum

Wartości proste

Hedonizm 6,545 3,185 2 14

Osi �agnie�cia 8,056 2,919 2 14

Si�a 5,173 2,380 2 14

Uniwersalizm 17,273 2,662 7 21

Uniwersalizm – tr5 11,525 1,775 4,67 14

Z� yczliwość 11,753 1,885 3 14

Wartości zagregowane

Wartości skierowane na
rozwój dobra wspólnego

29,026 3,813 16 35

Wartości skierowane na
rozwój dobra w�asnego

19,775 6,528 7 41

Wartości skierowane na roz-
wój dobra w�asnego � tr6

16,479 5,440 5,83 34,17

Źród�o: badania w�asne.

5 Niniejsza zmienna powsta�a w wyniku transformacji zmiennej „uniwersalizm”, polegaj �a-
cej na przemnoz�eniu jej przez liczbe� 2/3. Zabiegu takiego dokonano po to, aby zachować
porównywalność z pozosta�ymi zmiennymi mierz �acymi wartości proste.

6 Niniejsza zmienna powsta�a w wyniku transformacji dotychczasowej zmiennej. Wymie-
niona zmiana polega�a na przemnoz�eniu indeksu mierz �acego wartości skierowane na rozwój
dobra w�asnego przez liczbe� 5/6. Zabiegu takiego dokonano po to, aby zachować porównywal-
ność z indeksem mierz �acym wartości skierowane na rozwój dobra wspólnego.
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oraz si�a. W przypadku uniwersalizmu oraz z�yczliwości respondenci wybierali
odpowiedzi kolejno w przedzia�ach od 3 do 14 oraz od 4,67 do 14 punktów.
Rozpatruj �ac średnie wartości indeksów, warto zwrócić uwage� na to, z�e naj-
wyz�sze średnie uzyskano w przypadku z�yczliwości (M = 11,753; SD = 1,885)
oraz uniwersalizmu (M = 11,525; SD = 1,775). W pozosta�ych przypadkach
„prostych” wartości, czyli w przypadku hedonizmu, osi �agnie�ć oraz si�y odno-
towano znacznie niz�sze przecie�tne wartości indeksów. Takie wyniki wskazuj �a,
z�e wartości skierowane na rozwój dobra wspólnego by�y znacznie bliz�sze
respondentom, niz� wartości skierowane na rozwój dobra w�asnego. Szczegó-
�owe dane na temat średnich arytmetycznych oraz innych statystyk opisowych
rozpatrywanych indeksów zawarto w tabeli 3.

Analizuj �ac rozk�ad indeksów pod wzgle�dem symetryczności, nalez�y zauwaz�yć,
z�e z�yczliwość oraz uniwersalizm cechowa�y sie� znaczn �a lewostronn �a asymetri �a.
Oznacza to, z�e respondenci najcze�ściej oceniali je wyz�ej niz� wartość średni �a. Si�a
charakteryzowa�a sie� natomiast prawostronn �a asymetri �a, co wskazuje, z�e ankieto-
wani najcze�ściej wybierali wartości niz�sze, niz� wynosi�a przecie�tna wartość.
Najmniejsz �a asymetrie� zanotowano w przypadku zmiennej osi �agnie�cia (tabela 4).

Tab. 4. Kurtoza oraz wspó�czynniki skośności
wraz z b�e�dami standardowymi indeksów mierz �acych wartości

Rodzaj wartości Kurtoza
B� �ad

standardowy
kurtozy

Wspó�czynnik
skośności

B� �ad
standardowy

skośności

Wartości proste

Hedonizm -0,653 0,319 0,571 0,160

Osi �agnie�cia -0,806 0,319 -0,014 0,160

Si�a 0,580 0,319 0,959 0,160

Uniwersalizm 1,511 0,319 -1,064 0,160

Z� yczliwość 5,275 0,319 -1,852 0,160

Wartości zagregowane

Wartości skierowane na
rozwój dobra wspólnego

0,829 0,319 -0,810 0,160

Wartości skierowane na
rozwój dobra w�asnego

0,001 0,319 0,515 0,160

Źród�o: badania w�asne.

Analizuj �ac stopień koncentracji rozpatrywanych tutaj danych, warto zwrócić
uwage� na to, z�e w przypadku z�yczliwości kurtoza by�a najwie�ksza i wynosi�a
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5,275. Oznacza to, z�e udzielane przez respondentów odpowiedzi by�y znacznie
bardziej skupione niz� w przypadku rozk�adu normalnego. Dodatkowo warto za-
uwaz�yć, z�e stopień koncentracji zmiennej uniwersalizm by� takz�e znacznie wie�k-
szy niz� w rozk�adzie normalnym. W pozosta�ych przypadkach kurtoza zawiera�a
sie� w przedziale od 1 i –1, co świadczy o umiarkowanych odste�pstwach od roz-
k�adu normalnego. Szczegó�owe dane na temat kurtozy zamieszczono w tabeli 4.

Zidentyfikowane odste�pstwa od rozk�adu normalnego na etapie analizy asy-
metrii oraz kurtozy potwierdzone zosta�y równiez� przez obserwacje� histogra-
mów a takz�e zamieszczone na nich testy Shapiro-Wilka (tabela 5).

Tab. 5. Histogramy indeksów mierz �acych wartości uznawane przez respondentów
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Analize� zwi �azku mie�dzy wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich
postaw �a wobec inicjatyw spo�ecznych podejmowanych przez przedsie�biorstwo,
dokonano przy wykorzystaniu wspó�czynników korelacji r-Pearsona. Przeprowa-
dzona analiza wykaza�a, z�e istniej �a dodatnie korelacje mie�dzy uniwersalizmem
i z�yczliwości �a a postaw �a konsumentów wobec inicjatyw spo�ecznych. W przy-
padku pozosta�ych prostych wartości, wspó�czynniki korelacji by�y bliskie zeru.
Wskazuje to na brak zwi �azku mie�dzy hedonizmem, osi �agnie�ciami i si� �a a posta-
w �a wobec programów spo�ecznych przedsie�biorstwa w rozpatrywanej próbie.
Konsekwencj �a zidentyfikowanych dodatnich zalez�ności mie�dzy uniwersalizmem
i z�yczliwości �a a postaw �a wobec inicjatyw spo�ecznych by� pozytywny zwi �azek
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mie�dzy wartościami skierowanymi na rozwój dobra wspólnego a wymienion �a
postaw �a. Podsumowanie odpowiednich obliczeń zamieszczono w tabeli 6.

Tab. 6. Wspó�czynniki korelacji r-Pearsona oraz determinacji
mie�dzy wartościami uznawanymi przez konsumentów

a ich postaw �a wobec inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa

Rodzaje wartości Wspó�czynnik
korelacji r

Wspó�czynnik
determinacji r2

Wartości proste

Hedonizm -0,01 0,000

Osi �agnie�cia 0,09 0,001

Si�a 0,01 0,001

Uniwersalizm 0,24 0,056

Z� yczliwość 0,38 0,144

Wartości zagregowane

Wartości skierowane na rozwój dobra wspólnego 0,36 0,130

Wartości skierowane na rozwój dobra w�asnego 0,04 0,002

Źród�o: badania w�asne.

Rozpatruj �ac si�e� zidentyfikowanych zwi �azków przy wykorzystaniu wspó�-
czynników determinacji, nalez�y zauwaz�yć, z�e uznawanie poszczególnych
wartości tylko w niewielkim stopniu moz�e t�umaczyć zmienność postawy
konsumentów wobec inicjatyw spo�ecznych. W przypadku najsilniejszego
zwi �azku, to jest relacji mie�dzy z�yczliwości �a a wymienion �a postaw �a okaza�o
sie�, z�e z�yczliwość moz�e t�umaczyć jedynie oko�o 14% zmienności postawy
konsumentów wobec inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa. Dok�adne dane
na temat wielkości wspó�czynników determinacji zamieszczono w tabeli 6.

W celu sprawdzenia, czy zidentyfikowane zwi �azki by�y istotne statystycz-
nie, zastosowano klasyczny test oparty na statystyce t, w którym zak�ada sie�
normalność danych. W zwi �azku z odste�pstwami od rozk�adu normalnego,
w celu weryfikacji wyników testu t wykorzystano równiez� test oparty na roz-
k�adzie �2. Odpowiednie wyliczenia przedstawiono w tabeli 7.

Zastosowane testy wykaza�y, z�e zidentyfikowane zwi �azki mie�dzy uniwersa-
lizmem, z�yczliwości �a oraz wartościami skierowanymi na rozwój dobra wspól-
nego a postaw �a wobec programu spo�ecznego moz�na by�o uznać za istotne
statystycznie. Da�o to podstawe� do przyje�cia hipotezy mówi �acej o tym, z�e
istnieje dodatnia korelacja mie�dzy uznawaniem przez konsumentów wartości
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Tab. 7. Podsumowanie analizy istotności wspó�czynników korelacji
mie�dzy wartościami uznawanymi przez konsumentów

a ich postaw �a wobec inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa

Rodzaj wartości t
Wartości p

dla statystyki t
�2 =nr 2

Wartości p
dla statystyki �2

Wartości proste

Hedonizm -0,141 0,888 0,019 0,889

Osi �agnie�cia 1,202 0,231 1,571 0,210

Si�a 0,204 0,839 0,019 0,889

Uniwersalizm 3,370 0,001** 11,174 0,000***

Z� yczliwość 5,780 0,000*** 28,014 0,000***

Wartości zagregowane

Wartości skierowane na
rozwój dobra wspólnego

5,313 0,000*** 25,1424 0,000***

Wartości skierowane na
rozwój dobra w�asnego

0,556 0,580 0,3104 0,577

**p < 0,01; ***p < 0,001
Źród�o: badania w�asne.

skierowanych na rozwój dobra wspólnego a ich postaw �a wobec inicjatyw
spo�ecznych przedsie�biorstwa. Natomiast hipoteza wskazuj �aca, z�e istnieje
ujemna korelacja mie�dzy uznawaniem przez konsumentów wartości skierowa-
nych na rozwój dobra w�asnego a ich postaw �a wobec inicjatyw spo�ecznych
przedsie�biorstwa nie zosta�a potwierdzona.

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań na temat zwi �azku
mie�dzy uznawanymi wartościami przez konsumentów a ich postaw �a wobec
inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa. Do tej pory nie badano relacji mie�-
dzy uznawaniem wartości wg klasyfikacji Schwarza a postaw �a konsumentów
wobec inicjatyw spo�ecznych przedsie�biorstwa. Analizowano jedynie oddzia�y-
wanie wymienionych wartości na przywi �azywanie wagi do dzia�ań spo�ecznie
odpowiedzialnych, dotycz �acych róz�nych grup interesariuszy (Mercer, 2003).

Przeprowadzone badania wykaza�y, z�e istnieje istotny statystycznie zwi �azek
o charakterze korelacyjnym mie�dzy uznawaniem wartości skierowanych na
rozwój dobra wspólnego a postaw �a wobec programów spo�ecznych przedsie�-
biorstwa. Moz�e to oznaczać, z�e im w wie�kszym stopniu konsumenci uznaj �a
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wartości takie, jak uniwersalizm i z�yczliwość, tym bardziej przychyln �a posta-
we� wykazuj �a wobec inicjatyw spo�ecznych podejmowanych przez przedsie�-
biorstwo.

Powyz�sze wyniki wydaj �a sie� mieć równiez� pewne implikacje praktyczne.
Moz�na dokonać segmentacji konsumentów pod wzgle�dem uznawanych przez
nich wartości. Naste�pnie warto przygotować kampanie� informacyjn �a skierowa-
n �a do konsumentów, którym bliskie s �a wartości skierowane na rozwój dobra
wspólnego.

Dokonuj �ac dyskusji wyników, warto równiez� wspomnieć o utrudnionym
pomiarze wartości skierowanych na w�asny rozwój. Zastosowany kwestiona-
riusz portretu wartości wed�ug Schwartza prawdopodobnie zaniz�a� poziom
hedonizmu oraz si�y. Ankieterzy odnosili wraz�enie, z�e respondenci nieche�tnie
przyznawali sie� do wymienionych wartości. W podobnych badaniach warto
jest rozwaz�yć zastosowanie innego narze�dzia do pomiaru wartości.

Nalez�y równiez� zauwaz�yć, z�e przeprowadzone badania mia�y charakter
eksperymentalny, co prawda badano rzeczywistych konsumentów, jednak
ocenie poddawane by�y jedynie scenariusze hipotetycznych inicjatyw spo�ecz-
nych. W kolejnych pracach moz�na podj �ać próbe� zbadania postawy konsumen-
tów wobec inicjatyw spo�ecznych rzeczywiście realizowanych przez przedsie�-
biorstwo.
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THE CONNECTION BETWEEN VALUES RECOGNIZED BY CONSUMERS
AND THEIR ATTITUDE TOWARDS SOCIAL INITIATIVES OF THE COMPANY

S u m m a r y

In the article results of studies of the relations between values recognized by consumers
and their attitude towards a company’s social initiatives of are presented. The values have been
examined according to the typology suggested by Schwarz. Especially the correlation has been
analyzed between recognizing values that are directed to the development of the common good
and values directed to one’s own development on the one hand and the consumers’ attitude
toward a company’s social initiatives on the other. The studies have shown that there is a po-
sitive, statistically significant correlation between recognizing values that are directed to the
development of the common good and the consumers' attitude towards social initiatives put
forward by a company.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: inicjatywy spo�eczne przedsie�biorstwa, zachowania konsumentów, uznawane
wartości.
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1. ZARZ �ADZANIE EUROPEJSKIE PRZEDSIE� BIORSTWEM

Podstawowym celem artyku�u jest próba określenia relacji zachodz �acych
pomie�dzy zarz �adzaniem europejskim przedsie�biorstwem a europejskim mode-
lem kulturowym. Tytu� moz�e sugerować che�ć dokonania systematycznej anali-
zy tej dziedziny, jednak przedsie�wzie�cie to zdecydowanie przekracza�oby
zakres tego opracowania. Autorka pragnie zaprezentować wp�yw czynnika
kulturowego – w wymiarze historycznym – na przejawy procesu zarz �adzania
europejskiego przedsie�biorstwem.

Ze studiów literatury wynika, z�e dotychczas jednak nie przyje�to jednolitej
definicji przedsie�biorstwa europejskiego. W niektórych badaniach przyjmuje
sie� „za europejskie te grupy, których przedsie�biorstwo wiod �ace ma swoj �a
siedzibe� w jednym z państw cz�onków Wspólnoty Europejskiej i których
akcjonariat jest w wie�kszości europejski”1. Jednakz�e wydaje sie�, iz� takie
rozumienie przedsie�biorstwa europejskiego zdecydowanie zawe�z�a moz�liwości
poznawcze cech i wyróz�ników przedsie�biorstw pozostaj �acych poza strukturami
Unii Europejskiej.

Nalez�y zauwaz�yć, z�e literatura dotycz �aca zarz �adzania europejskiego ma
charakter dwoisty. Pierwszy nurt zwi �azany jest z problematyk �a integracji
europejskiej i z poszukiwaniem wzorca przedsie�biorstwa europejskiego. Jego

Dr KATARZYNA SO�KOWICZ � adiunkt Katedry Mie�dzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych w Instytucie Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

1 A. V i n c e n t, J. P. M a r t e n s, Ugrupowania gospodarcze. Perspektywa Brukseli,
Warszawa: Wydawnictwo Poltext 1996, s. 20.
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reprezentantem jest S. Madariaga. W 1968 r. stwierdzi� on, z�e Europa musi
wykszta�cić w�asny model zarz �adzania przedsie�biorstwem, który be�dzie uwa-
runkowany róz�norodności �a kulturow �a2. Jednak dopiero w latach dziewie�ć-
dziesi �atych XX wieku postawiono teze�, z�e róz�norodność i z�oz�oność kultury
europejskiej jest elementem buduj �acym zarz �adzanie europejskie przedsie�-
biorstw3.

Drugi nurt w literaturze dotycz �acej zarz �adzania europejskiego zwi �azany
jest z badaniami porównawczymi nad róz�nymi modelami zarz �adzania przed-
sie�biorstwem – europejskim, amerykańskim, japońskim. Autorka pragnie
zauwaz�yć, iz� pomimo wzajemnego przenikania sie� paradygmatów, kaz�dy
z nich sprawdza sie� we w�asnych warunkach lokalnych i wydaje sie� niemoz�li-
we wykszta�cenie jednego modelu zarz �adzania. Paradygmaty zarz �adzania,
w tym takz�e zarz �adzania europejskiego przedsie�biorstwem, opieraj �a sie� na
zróz�nicowanych zasadach i regu�ach poste�powania. Paradygmat zarz �adzania
europejskiego dostarcza pewnych modelowych rozwi �azań w zakresie zarz �adza-
nia, wskazuje moz�liwe odpowiedzi na ustawicznie i niekiedy gwa�townie
zmieniaj �ac �a sie� rzeczywistość.

Zarz �adzanie europejskie ma charakter interdyscyplinarny, wymaga zarówno
wiedzy z zakresu zarz �adzania, jak i uwzgle�dnienia kontekstu kulturowego.
Podstawe� do identyfikacji paradygmatu zarz �adzania europejskiego określaj �a
naste�puj �ace kierunki filozoficzne:

� holizm, k�ad �acy nacisk na rozwój i kolektywizm;
� pragmatyzm, umoz�liwiaj �acy rozwój przedsie�biorczości;
� racjonalizm, opieraj �acy sie� o filozofie� Kartezjusza;
� humanizm, podkreślaj �acy personalizacje� zarz �adzania przedsie�biorstwem4.
Wśród wyróz�ników zarz �adzania europejskiego prezentowanych przez autor-

ke� s �a:
� umieje�tność zarz �adzania róz�norodności �a narodow �a – dostrzeganie jej,

akceptowanie, integrowanie sie� z ni �a. Wszystko to sprawia, z�e staje sie� ona
integraln �a cze�ści �a praktyki gospodarczej;

� odpowiedzialność spo�eczna przedsie�biorstw, która powoduje, z�e wype�-
nianie celów ekonomicznych i motywacja pracowników staj �a sie� podstaw �a jej
realizacji;

2 S. M a d a r i a g a, Portrait of Europe, London: Hollis and Carter 1968.
3 H. B l o o m, R. C a l o r i, P. de W o o t, Zarz �adzanie europejskie, Warszawa: Poltext

1996.
4 Tamz�e, s. 37-44.
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� wewne�trzne negocjacje – proces osi �agania wspólnej p�aszczyzny do realiza-
cji podejmowanych decyzji jest z�oz�ony, ale jednocześnie angaz�uj �acy zwi �azki
i przedstawicieli pracowników w róz�nym zakresie w zalez�ności od kraju;

� nastawienie na ludzi – potencja� ludzki przedsie�biorstw stanowi jeden
z waz�niejszych elementów budowania pozycji konkurencyjnej na rynku. Po-
dejście takie zawiera echa humanizmu europejskiego, świadczy o szacunku
osoby ludzkiej;

� sk�onność do systemów zarz �adzania o mniejszym stopniu formalizacji
– zarz �adzanie europejskie przedsie�biorstwem oparte jest w znacznym stopniu
na doświadczeniu i uczeniu sie� niz� na procedurach formalnych. Z tego wzgle�-
du wydaje sie� ono bardziej zróz�nicowane, mniej uregulowane i mniej schema-
tyczne niz� japońskie czy amerykańskie;

� orientacja produktowo-sprzedaz�owa – eurozarz �adzanie ewoluuje w tym
zakresie, przechodz �ac od nastawienia produktowego do marketingowego,
podkreślaj �ac jednocześnie wyraźny sprzeciw wobec technologicznych upro-
szczeń;

� ekologia – zarz �adzanie europejskie bardzo wyraźnie podkreśla swoje
zwi �azki z realizacj �a celów proekologicznych. Ekologia stanowi wyznacznik
rozwoju przedsie�biorstw europejskich.

Analizuj �ac zarz �adzanie europejskie przedsie�biorstwem, nalez�y uwzgle�dnić
moz�liwość � �aczenia wielu elementów, z których kaz�dy reprezentuje swoje
znaczenie dla jego wyróz�ników. Warto zauwaz�yć, z�e akcentowanie określo-
nych cech moz�e odzwierciedlać zmienny w czasie poziom techniki, techno-
logii, zasobów gospodarki i spo�eczeństwa. Niew �atpliwie elementy kulturowe
tworz �a swoist �a siatke� kulturow �a, która dostarcza informacji kontekstowych.
Szczególnie waz�n �a role� w tych analizach kulturowych odgrywa otoczenie
organizacji, zw�aszcza otoczenie rynkowe.

Organizacja moz�e być wie�c rozpatrywana jako swoiste przedsie�wzie�cie
poznawcze, pewna struktura wiedzy, poszukuj �aca odpowiedzi na pytanie
dotycz �ace sposobu widzenia świata i dochodzenia do wizji. Inni traktuj �a
organizacje i kulture� jako systemy wspólnych symboli i znaczeń. S. Turner
koncentruje sie� na tym, co podświadome, i przyjmuje psychologiczn �a tema-
tyke� badawcz �a. Przejawy dzia�ań organizacji i jej praktyki s �a postrzegane
jako projekcje nieświadomych procesów.

L. Smircich zwraca uwage�, z�e badanie organizacji w relacjach z kultur �a
przy takim rozumieniu powoduje, z�e zauwaz�amy zjawisko spo�eczne, kon-
tekst, sens i wartości be�d �ace pod�oz�em rozwi �azań. Twierdzi, iz� promuje wi-
dzenie organizacji jako form ekspresji, manifestacji ludzkiej świadomości.
Organizacje s �a rozumiane i analizowane nie tylko w kategoriach ekonomicz-



310 KATARZYNA SO�KOWICZ

nych lub materialnych, ale w swoich ekspresyjnych, ideacyjnych i symbolicz-
nych aspektach.

Nalez�y podkreślić, z�e kultury stanowi �a moralne i duchowe wsparcie kaz�dego
państwa. Źród�a róz�nic mie�dzy narodami, a czasami mie�dzy grupami etnicznymi
i religijnymi pozostaj �a jedynie w sferze domys�ów. Niekiedy bardzo �atwo jest
wykazać istnienie zwi �azków przyczynowych, kiedy indziej nalez�a�oby za�oz�yć,
z�e wyste�powanie duz�o wcześniej nieznacznego zróz�nicowania doprowadzi�o do
powstania róz�nic, które dziś wydaj �a sie� bardzo istotne.

Umieje�tność integracji róz�norodności jest wpisana w zarz �adzanie europej-
skie i stanowić moz�e przewage� konkurencyjn �a przedsie�biorstw, co autorka
wcześniej wielokrotnie podkreśla�a. Z rozwoju i ewolucji cech zarz �adzania
europejskiego przedsie�biorstwem wynika wie�c, z�e euromenedz�erowie powinni
bez wie�kszych k�opotów odnosić sie� do jakościowych zmian w strukturze
i funkcjach systemu spo�ecznego, w tym równiez� sytemu kulturowego wcho-
dz �acego w jego sk�ad. Europa, choć oparta na wspólnych korzeniach kulturo-
wych (kultura helleńska) i religijnych (chrześcijaństwo), piele�gnuje róz�norod-
ność i wie�zi jednostek z miejscami i histori �a, które w ich z�yciu maj �a szcze-
gólne znaczenie. Ponadto umieje�tność integracji róz�norodności europejskiej
przyczynia sie� do zachowania róz�norodności kulturowej w procesach globa-
lizacji. Zarz �adzanie europejskie przedsie�biorstwem eksponuje atrakcyjność
kultur narodowych, polegaj �ac �a na tym, z�e s �a wyj �atkowe i unikatowe, a po-
nadto stanowi �a waz�ny sk�adnik identyfikacji spo�ecznej i rozwoju spo�eczeń-
stwa. Z kolei gwarancj �a harmonijnego rozwoju spo�eczeństwa s �a wszech-
stronnie rozwinie�te osobowości jednostek, ukszta�towane na bazie predyspo-
zycji wrodzonych, zastanego dziedzictwa kulturowego i aktualnych procesów
zmian spo�ecznych5.

Róz�norodność kulturowa, która charakteryzuje zarz �adzanie europejskie
przedsie�biorstwem, zaczyna sie� kszta�tować w środowisku rodzinnym, szkol-
nym i pozaszkolnym. Nalez�y podkreślić takz�e wp�yw środowiska zwi �azanego
z miejscem pracy. Religia, filozofia, teorie naukowe umacniaj �a podstawowe
wzorce myślenia, koncepcje rozwoju przedsie�biorstw oraz decyzje podejmo-
wane przez euromenedz�erów. S�uszne jest zatem stwierdzenie, iz� zróz�nicowa-
nie kultur narodowych wp�ywa na funkcjonowanie organizacji i na forme�
kultur organizacyjnych. Ponadto narodowe wartości kulturowe s �a w pe�ni
uwzgle�dniane w zarz �adzaniu europejskim przedsie�biorstwem, s �a zauwaz�ane

5 Na podstawie: E. A r o n s o n, Cz�owiek istota spo�eczna, Warszawa: PWN 1999, zob.
takz�e: E. A r o n s o n, T. D. W i l s o n, R. A k e r t, Psychologia spo�eczna. Serce
i umys�, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997.
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przez menedz�erów i dyskontowane w celu pomnaz�ania wartości przedsie�bior-
stwa. Z kolei kultura organizacyjna przedsie�biorstwa stanowi przejaw indywi-
dualności w zarz �adzaniu, w tym takz�e zarz �adzaniu europejskim.

Ponadto nalez�y podkreślić, iz� kultura wspó�tworzy przedsie�biorstwa,
a przedsie�biorstwa podlegaj �a wp�ywom kulturowym, zarówno wewne�trznym,
jak i zewne�trznym. Jednak obok ogromnej roli, jak �a procesy kulturowe odgry-
waj �a w zarz �adzaniu, w tym równiez� zarz �adzaniu europejskim, nalez�y wyróz�-
nić procesy strategiczne i strukturalne przedsie�biorstw, a takz�e tendencje
gospodarcze zachodz �ace we wspó�czesnym świecie, które opieraj �a sie� na
innych zasadach. Z tego punktu widzenia nieuzasadnione wydaje sie� wie�c
utoz�samianie przedsie�biorstw z kultur �a.

Nalez�y równiez� podkreślić potrzebe� uwzgle�dniania wielu podejść do kultury
i kultury organizacyjnej przedsie�biorstw przy rozpatrywaniu przes�anek zarz �adza-
nia europejskiego. Przes�anki te mog �a być postrzegane przez pryzmat róz�nych
elementów kultury jako zmiennej wewne�trznej lub zewne�trznej, co pozwala
w pewnym stopniu unikn �ać nadmiernych uproszczeń w trakcie dalszych rozwa-
z�ań. Kultura moz�e być rozumiana jako metafora do konceptualizacji organizacji.
W tym uje�ciu kultura staje sie� czymś, co organizacja posiada, czym jest.

2. KULTURA

Kultura jest zmienn �a ca�ości �a, która nieustannie powstaje na nowo, a wie�c
w jej obre�bie zachodz �a zmiany. Analiza zarz �adzania europejskiego wymaga
poznania historii oraz ewolucji środowiska gospodarczego, spo�ecznego i poli-
tycznego, które konstytuowa�y j �a.

Za E. Nowick �a warto przytoczyć takie cechy kultury, jak:
1) kultura jest zjawiskiem spo�ecznym, istnieje w ramach zbiorowości

i dzie�ki temu moz�e być przekazywana z pokolenia na pokolenie;
2) kultura jest powtarzalna i rozpowszechniona;
3) kultura jest cech �a typowo ludzk �a, cz�owiek tworzy kulture�, a jedno-

cześnie jest przez ni �a kszta�towany;
4) kultura jest nabywana na drodze świadomego i nieświadomego uczenia

sie�, poprzez kszta�cenie, ale tez� poprzez bierne naśladownictwo lub uczest-
nictwo w z�yciu zbiorowości6.

6 E. N o w i c k a, Świat cz�owieka – świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1997, s. 59-63.
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Wed�ug autorki koncepcja ta stanowi argument przemawiaj �acy za wyznacza-
niem modelu kulturowego, który moz�e stanowić szeroki kontekst paradygmatu
zarz �adzania europejskiego. Andrzej K. Koźmiński dostrzega równiez� pewn �a
hierarchizacje� kultur i mówi: „Z jednej strony pewne kultury narodowe s �a sobie
bliz�sze niz� innym i uk�adaj �a sie� w pewne wi �azki zwane niekiedy cywilizacja-
mi”7. Stefan Czarnowski określa kulture�, jako „ca�okszta�t zobiektywizowanych
elementów dorobku spo�ecznego, wspólnych szeregowi grup z racji swej obiek-
tywności ustalonych i zdolnych rozszerzać sie� przestrzennie”8.

Don Lavoie definiuje kulture� jako „kompleks znaczeń pozwalaj �acych na
rozumienie ludzkich dzia�ań: tylko kontekst znaczeń czyni dzia�ania zoriento-
wane na osi �aganie celów sensownymi”9. Termin „rozumienie” ma wiele zna-
czeń. S�uz�y m.in. jako kategoria metafizyczno-antropologiczna do wyraz�ania
sposobu istnienia cz�owieka w świecie (M. Heidegger) oraz sensowności
dzia�ań ludzkich i świata z�ycia codziennego (A. Schutz), jako kategoria po-
znawcza (epistemologiczna, epistemiczna) do oddania intuicji, wi �azanych
z procesami rozumienia (poznania) i jego rezultatami. Terminem „rozumienie”
obejmuje sie� równiez� badane zjawiska. Uwaz�a sie� je za zrozumia�e, gdy zna-
ne s �a czynniki odpowiedzialne za ich geneze�, strukture� lub funkcje. Kluczem
do zrozumienia innych ludzi jest zrozumienie ludzkich zachowań i wytworów.
Aby zrozumieć znaczenie zachowań pewnej osoby, interpretuj �acy musi znać
jej przekonania, pragnienia i zamiary, musi zrozumieć znaczenie s�ów, który-
mi sie� ona pos�uguje, a to z kolei wymaga zrozumienia regu� spo�ecznych
i konsekwencji, w ramach których ktoś dzia�a. Znaczenie ludzkich dzia�ań
i ich wytworów zalez�y od miejsca i roli, jak �a one zajmuj �a w systemie spo-
�ecznym, którego s �a cze�ści �a. Problem polega m.in. na tym, z�e systemy spo-
�eczne oznaczaj �a sie� znaczn �a komplikacj �a i wielostronnym powi �azaniem
wszystkich fragmentów, niepozwalaj �acym na roz� �aczne ich traktowanie.

Cz�owiek chce najpierw zrozumieć nature�, która go otacza, a naste�pnie te�
wiedze� wykorzystać instrumentalnie. Na podstawie rozumienia świata tworz �a
sie� pewne systemy wartości kulturowych. S �a one wzmacniane przez religie
i staj �a sie� kryteriami, wed�ug których kszta�tuj �a sie� stosunki mie�dzyludzkie
i spo�eczne podzia�y.

7 A. K. K o ź m i ń s k i, Zarz �adzanie mie�dzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej,
Warszawa: PWE 1999.

8 S. C z a r n o w s k i, Dzie�a, t. I, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 1956.
9 D. L a v o i e, Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski

model przedsie�biorczości, w: Kultura przedsie�biorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna
Literatów „Rój” 1994, s. 44.



313ZARZ �ADZANIE EUROPEJSKIE PRZEDSIE�BIORSTWEM

3. KULTURA EUROPEJSKA10

Staroz�ytna kultura Europy by�a przede wszystkim kultur �a grecko-rzymsk �a.
Rozkwit kultury w Grecji nie by� przypadkowy, poniewaz� w duz�ej mierze
spowodowa�y go specyficzne warunki geograficzne Grecji. Kraj o bardzo
ubogich glebach, oddzielony od innych krajów morzem nie zache�ca� cudzo-
ziemców i przez bardzo d�ugi okres chroni� od wojen. Wp�ywa� z kolei na
kolonizacje� i kreowanie róz�norodnych dziedzin kultury. Warto zauwaz�yć
równiez�, z�e duz�a liczba ma�ych państw sprzyja�a zainteresowaniu otaczaj �acym
światem. Z� yczliwe i otwarte postawy, zdolność do abstrakcyjnego myślenia,
umi�owanie rzeczy konkretnych stanowi�y podstawe� ca�ej europejskiej cywi-
lizacji.

W duz�ej mierze taki sposób widzenia świata zosta� ukszta�towany przez
wierzenia religijne, które u Greków splata�y sie� z potrzebami natury poe-
tyckiej, moralnej i poznawczej. Umieje�tności praktyczne by�y kolejnym ele-
mentem silnie oddzia�ywaj �acym na tworzenie zarówno filozofii, jak i ca�ej
kultury. Grecy zaczerpne�li je przede wszystkim od Chaldejczyków, Egipcjan,
Fenicjan. W zwi �azku z rozwojem handlu doskonalili umieje�tności rachunków,
mierzenia przestrzeni. Ponadto doskonale radzili sobie z leczeniem chorób,
choć niekoniecznie znali ich przyczyny.

Koniecznie nalez�y dostrzec takz�e doświadczenia osobiste i publiczne Greków,
które moz�na określić jako z�yciow �a m �adrość, pozwalaj �ac �a na przeprowadzenie
reform ustroju państwowego i zainteresowaniu sie� problematyk �a etyczn �a.

Przedmiotem zainteresowania Greków by�a zarówno przyroda, jak i cz�o-
wiek. Szybki rozwój matematyki i astronomii Pitagorejczyków, medycyny
Hipokratesa, historii Tucydydesa, sztuki Eurypidesa i Arystofanesa, Fidiasza
i Polikleta, filozofii Platona i Arystotelesa cechowa� sie� gor �acymi namie�t-
nościami i ostrymi walkami wielkich przeciwieństw i genialnych umys�ów.

Od czasów Aleksandra Wielkiego kultura grecka zetkne��a sie� z obcymi
kulturami i cze�ściowo jej uleg�a, trac �ac na czystości, ale zyskuj �ac na ekspansji.
Przeobrazi�a sie� z kultury helleńskiej w hellenistyczn �a. Obowi �azywa�a juz� nie
tylko w Grecji, ale tez� tworzona by�a przez elementy nie tylko greckie. Istotn �a

10 Ta cze�ść opracowania powsta�a na podstawie: A. Z i ó � k o w s k i, Historia po-
wszechna. Staroz�ytność, Warszawa: PWN 2009; R. M i c h a � o w s k i, Historia powszechna.
Średniowiecze, Warszawa: PWN 2009; A. C h w a l b a, Historia powszechna. Wiek XIX,
Warszawa: PWN 2008; O. H a l e c k i, Historia Europy – jej granice i podzia�y, Lublin:
Wydawnictwo KUL 1994; K. � a s t a w s k i, Historia integracji europejskiej, Toruń: Wy-
dawnictwo Adam Marsza�ek 2006.
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role� w tym zakresie pe�ni�y Rzym i Aleksandria, jednakz�e przez d�ugi czas
rozwijano tam tylko koncepcje ateńskie. Warto podkreślić jednak eklektyzm
kultury hellenistycznej. Kultura grecka i kultura wschodu wzajemnie na siebie
oddzia�ywa�y i tworzy�y róz�norodne po� �aczenia. Istnia�a świadomość róz�nicy
dziel �acej te kultury, ale d �az�ono do ich zespolenia. Synkretyzm ten poleg� na
spójności narodowej i rasowej odre�bnych systemów. Kultura sta�a sie� zlepkiem
pierwiastków greckich i rzymskich, wschodnich i zachodnich, europejskich
i azjatyckich. Rzym panowa� nad światem nie tylko militarnie i politycznie, ale
równiez� kulturowo. Zw�aszcza od po�owy II wieku zacze��y pojawiać sie� prace
naukowe Rzymian, ale takz�e wielcy poeci, prawnicy, gramatycy, historycy,
geografowie, artyści odgrywali znacz �ac �a role� w kulturze11.

Grecy wytworzyli ogromny zasób najróz�norodniejszych koncepcji: dua-
listyczny i monistyczny pogl �ad na świat, idealizm i realizm, teizm, ateizm
i panteizm, sensualizm i racjonalizm, moralizm i hedonizm. Pod wp�ywem
Rzymu kultura grecka zyska�a nowy punkt widzenia świata – aspekt potrzeb
z�yciowych, z kolei pod wp�ywem Wschodu – mistycyzm. Koncepcje te pozo-
sta�y przez kolejne wieki archetypami i wzorami. Staroz�ytni Grecy i Rzymia-
nie wyróz�niali sie� osobliw �a postaw �a, któr �a moz�na scharakteryzować jako:

� obiektywistyczn �a, zwrócon �a ku rzeczom zewne�trznym, natomiast przez�y-
cia wewne�trzne by�y dla kultury objawem wtórnym, odbiciem rzeczy ze-
wne�trznych;

� intelektualistyczn �a, w kulturze raison d’etre by�a myśl, wola. Z kolei
uczucia by�y funkcjami wtórnymi intelektu, które s �a od niego niz�sze;

� uniwersalistyczn �a, w której dobro ogó�u jest przedk�adane nad dobro
jednostki i jednocześnie dla jednostki ogó� stanowi g�ówne źród�o identyfi-
kacji i jest ostoj �a bezpieczeństwa w obliczu trudności z�ycia;

� finitystyczn �a, postrzegano świat jako skończony, skończoność uwaz�ano
za doskonalsz �a od nieskończoności, która kojarzona by�a z nieokreśloności �a
i chaosem. Etyka stawia�a skończone i osi �agalne cele, takz�e poznanie by�o
procesem skończonym.

Zmiany postawy, scharakteryzowanej w ten sposób, dokona�o dopiero
chrześcijaństwo, be�d �ace kolejnym filarem kultury europejskiej. Chrześcijań-
stwo silnie z jednej strony zwi �azane z kultur �a judaistyczn �a, z drugiej zaś
czerpi �ace z kultury staroz�ytnej Grecji i Rzymu. Poprzez apologetów grecka
kultura, zw�aszcza filozofia, wesz�a do gmin chrześcijańskich. Religia z�ydow-
ska ze swym monoteizmem i radykalnym przeciwstawieniem Boga i świata,

11 Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Katon Starszy, Liwiusz, Strabon.
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ze swymi objawieniami i natchnieniami sta�a sie� jednym ze źróde� kultury
chrześcijańskiej. Warto jednak pamie�tać, z�e chrześcijaństwo samo asymilowa-
�o obce idee. Poganie wnosili do gmin chrześcijańskich przekonania wyhodo-
wane przez filozofie� pogańsk �a. Fundament chrześcijaństwa tkwi� przede
wszystkim w nauce Chrystusa, zanim jakiekolwiek obce wartości zacze��y
oddzia�ywać. Kultura chrześcijańska pozostaje w kulturze europejskiej na
sta�e. Na Wschodzie piele�gnowano dawn �a tradycje� greck �a, na Zachodzie
próbowano w�asnych rozwi �azań. Zachód spowodowa�, z�e kultura chrześci-
jańska by�a nowym pocz �atkiem w dziejach Europy, nie zrywaj �ac ze staroz�ytn �a
tradycj �a, ale tez� nie podporz �adkowuj �ac sie� jej. Przemiana, jaka dokona�a sie�
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wynika�a w znacz �acym stopniu ze
zmian etnicznych, politycznych i religijnych. Kluczowym czynnikiem by�
pocz �atek we�drówek narodów w 375 r., jak równiez� podzia� państwa rzymskie-
go na wschodnie i zachodnie w 395 r. Ca�a kultura europejska pod �az�a�a dwo-
ma drogami, z których jedna kończy�a sie�, druga zaś dopiero zaczyna�a.
Chrześcijaństwo na zniszczonej grecko-rzymskiej cywilizacji stworzy�o zupe�-
nie now �a. Staroz�ytna kultura przetrwa�a poprzez Kośció� i Bizancjum. Z up�y-
wem czasu chrześcijaństwo stawa�o sie� nie tylko potrzeb �a dusz, ale takz�e
podstaw �a organizacji państwowej.

Wiek XIII moz�na uznać za prze�om, polegaj �acy na powstaniu uniwersyte-
tów, które ukszta�towa�y cztery kategorie uczonych: artystów, czyli filozofów;
teologów; dekretalistów, czyli prawników; medyków.

Warto zauwaz�yć, z�e uniwersytety gwarantowa�y wolność nauki, mie�dzyna-
rodowość oraz ci �ag�ość i hierarchiczność. Niezwykle istotne znaczenie mia�
fakt, iz� praca naukowa zosta�a opanowana przez pote�z�ne zakony, zw�aszcza
franciszkanów i dominikanów. Pocz �atkowo nie by�o mie�dzy nimi róz�nic,
jednak w po�owie XIII wieku dominikanie g�osili now �a doktryne�, franciszka-
nie konserwatywn �a. Wytworzono takz�e schematy nauczania i w nauce, pole-
gaj �ace na przejściu ściśle określonego kursu nauki pocz �awszy od bakalarza
poprzez licencjata az� po magistra, który móg� juz� wyk�adać.

Warto podkreślić, z�e w pocz �atkach XIII wieku w tak szerokim zakresie,
jak nigdy przedtem i nigdy potem dokonano dzie�a odzyskania i przyswojenia
filozofii staroz�ytnej i wsparcie jej scholastyk �a, by� to prawdziwy renesans,
zjawisko analogiczne do renesansu XV wieku. Filozofia Arystotelesa zosta�a
wch�onie�ta przez chrześcijaństwo, najpierw poprzez logike�, a potem teorie�
poznania, filozofie� przyrody, psychologie�. Arystoteles sta� sie� najwie�ksz �a
powag �a filozoficzn �a scholastyki. Równolegle ze scholastyk �a rozwija�a sie�
sztuka gotycka. Mie�dzy latami 1202 a 1270 odby�o sie� az� pie�ć wypraw krzy-
z�owych, a wschodnie granice Europy by�y ne�kane najazdami Tatarów na
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Rosje� (1224), Polske� (1241). Ponadto zacze��y pojawiać sie� formy ustrojowe,
charakterystyczne dla czasów nowoz�ytnych: w Szwajcarii � Wieczny Zwi �azek
Szwajcarski, w Anglii – przy� �aczenie Walii i Szkocji, pocz �atki Zakonu Krzy-
z�ackiego.

Koniec średniowiecza to przede wszystkim ge�sta sieć uniwersytetów, zw�a-
szcza w Europie Środkowej, sztuka gotycka by�a w pe�ni rozkwitu, przypad�
szczyt kultury arabsko-hiszpańskiej. Politycznie by� to równiez� wiek wstrz �a-
sów i ruchów rewolucyjnych i reformatorksich12.

Wchodz �ac w ere� nowoz�ytn �a, kultura europejska mia�a juz� za sob �a dwa
przynajmniej pogl �ady na świat: staroz�ytny i średniowieczny. Okres renesansu
stanowi� reakcje� na średniowieczne formy z�ycia, wytwarzaj �ac kulture� o szcze-
gólnych w�asnościach. Przede wszystkim chcia�a ona zerwać z minion �a epok �a.
Naczelnym has�em epoki musia�a stać sie� zatem wolność. Odrodzenie g�osi�o
j �a we wszystkich dziedzinach: religii – tworz �ac reformacje�, polityce – godz �ac
w powszechn �a monarchie� średniowieczn �a, podobnie w nauce. Filozofia prze-
sta�a koncentrować sie� na badaniu Boga, a centrum jej zainteresowania stano-
wi� cz�owiek. Sztuka zdecydowanie górowa�a nad filozofi �a. Prze�omem nie-
w �atpliwie by�o wynalezienie druku.

W 1453 r. nast �api�o zdobycie Konstantynopola przez Turków, w 1480
uwolnienie Rosji spod panowania Mongo�ów, a w 1492 zdobycie Grenady
i uwolnienie Hiszpanii od Maurów. Niezwykle istotne s �a odkrycia geograficz-
ne, jakich wówczas dokonano: w 1487 r. okr �az�enie Przyl �adka Dobrej Nadziei,
w 1492 r. odkrycie Ameryki, w 1498 r. znalezienie drogi do Indii Wschod-
nich, w 1521 r. zdobycie Meksyku, w 1532 r. zdobycie Peru.

Z kolei wiek XVII to wiek nowej pote�gi Kościo�a, epoki baroku, sztuki
dynamicznej, niespokojnej. Środkow �a Europe� trawi�a wojna trzydziestoletnia,
jedynie Republika Zjednoczonych Niderlandów by�a ostoj �a swobody i spo-
koju. Wie�kszość państw europejskich znajdowa�a sie� pod rz �adami absolu-
tystycznymi. Francja by�a ośrodkiem teorii sztuki, zw�aszcza architektury
i malarstwa, w których przenika�y sie� naturalizm i racjonalizm. By� to wiek
Szekspira, Cervantesa, Moliera.

Na ten sam czas przypada seria wielkich zdobyczy naukowych: odkrycie
przez Gilberta magnetyzmu ziemskiego, skonstruowanie przez Lippersheya
lunety, zbudowanie teleskopu przez Keplera, odkrycie przez Napiera logaryt-
mów, odkrycie przez Gilberta elektryczności, odkrycie rachunku róz�niczkowe-

12 Cola di Rienzi w Rzymie w 1347 r., powstanie Marcela w Paryz�u w 1357 r., bunt
ch�opski w Anglii w 1381 r., akcja Wiklefa w latach 1370-1384.
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go przez Leibniza i prawa ci �az�enia przez Newtona, zbudowanie barometru,
zbudowanie kocio�ka parowego przez Papina, odkrycie podwójnego obiegu
krwi przez Harveya.

Podstawowe tezy kartezjanizmu odegra�y kluczowe znaczenie dla rozwoju
późniejszej myśli europejskiej. W metodologii odnosi�y sie� przede wszystkim
do badania metody przed badaniem rzeczy, kryterium jasności i wyraźności
w poznaniu, metoda analityczna w matematyce, program powszechnej wiedzy
racjonalnej na wzór matematyki, metoda fikcyjnego sceptycyzmu jako sposób
znalezienia wiedzy niezawodnej. W metafizyce: dualizm Boga i stworzenia,
dualizm substancji myśl �acej i rozci �ag�ej, nieograniczona wolność Boga i woli
ludzkiej. W filozofii przyrody: mechanistyczne pojmowanie materii, nie wy� �a-
czaj �ac organicznej. W teorii poznania znalezienie pewności w samowiedzy,
woluntarystyczna teoria s �adu. Dualizm myśli Kartezjusza opiera� sie� z jednej
strony na z� �adzy ścis�ości, krytyczności i metodyczności, a z drugiej na prag-
nieniu rozwi �azania podstawowych zagadnień metafizycznych.

Wiek XVIII to nowe si�y w polityce, Prusy zosta�y królestwem, za�oz�ono
Petersburg – symbol przysz�ej pote�gi Rosji, by� to wiek z jednej strony abso-
lutyzmu, z drugiej zaś d �az�eń wolnościowych. Sprawy religijne zesz�y na plan
dalszy, znajduj �ac swoje odzwierciedlenie z jednej strony w teoriach deistycz-
nych, z drugiej zaś w ateizmie. Sztuka przesz�a przez rokoko zwróci�a sie�
niespodziewanie w kierunku antycznej, klasycznej. By� niezwyk�y okres
w dziejach muzyki. W okresie tym tworzy Bach, Gluck, Mozart. W literatu-
rze podobnie jak w malarstwie naste�puje zwrot w kierunku sentymentalizmu
i romantyzmu. Epoka ta przynosi wiele odkryć w róz�nych dziedzinach nauki.
Adam Smith og�asza podstawy ekonomii w Bogactwie narodów. Spory filozo-
ficzne dotyczy�y naste�puj �acych pogl �adów: empiryzm Locke’a, idealizm Ber-
keleya, sensualizm Condillaca, egoizm Helvetiusa, transcendentalizm Kanta.

Z kolei wiek XIX rozpoczyna sie� czasem wielkich wojen napoleońskich.
W Rosji po kle�sce dekabrystów naste�puj �a bezwzgle�dne rz �ady Miko�aja I, we
Francji odrodzi�a sie� monarchia, oddzieli�a sie� Belgia, Grecja uzyska�a wol-
ność, a Polska walczy o niepodleg�ość.

Klasycyzm panowa� w malarstwie i rzeźbie, a takz�e architekturze. W mu-
zyce by�a to era Beethovena, pieśni Schuberta, oper Webera. Waz�ne poste�py
zrobiono w zakresie komunikacji: statek parowy, lokomotywa, kolej z�elazna.
Ogromne znaczenie maj �a takz�e odkrycia naukowe Gaussa, Volty, Daltona,
Bella. Filozofia tego okresu by�a spekulatywna i metafizyczna, odpowiada�a
na pytania dotycz �ace pierwotnej natury bytu, róz�norodności świata i jej po-
staci. Bardzo istotn �a dziedzin �a z punktu widzenia europejskiego modelu kul-
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turowego by�a Heglowska filozofia kultury13. � �aczy� on twórczość artystycz-
n �a w róz�nych czasach i krajach w jedn �a wielk �a konstrukcje�, zaś róz�norodne
postacie sztuki przedstawia� jako tworz �ace zamknie�ty system. Dzieli� dzieje
sztuki na trzy wielkie okresy. Sztuka wschodnia, której forma nie zdo�a�a
opanować treści, pozostawa�a tylko i wy� �acznie jej symbolem. Sztuka staro-
z�ytna stanowi�a klasyczne po� �aczenie formy i treści. Z kolei sztuka chrześci-
jańska mia�a charakter romantyczny, bowiem treść ideowa mia�a przewage�
nad form �a. Hegel uzupe�ni� ten triadyczny uk�ad poprzez naste�puj �ac �a kon-
cepcje�: w plastyce obowi �azywa�a doktryna klasyczna, w malarstwie i muzyce
– romantyczna, w architekturze symboliczna. Poezja zaś by�a wed�ug tego
filozofa najzupe�niejsz �a i najdoskonalsz �a ze sztuk. � �aczy�a w sobie wszystkie
trzy typy: pierwiastek architektoniczny i muzyczny przewaz�a w liryce, plas-
tyczny i malarski w eposie, a liryczny � �aczy sie� z epik �a w dramacie.

Hegel by� twórc �a idealistycznej koncepcji dziejów, wielkiej koncepcji
prawa, państwa, sztuki religii, filozofii. Koncepcje te charakteryzuje umieje�t-
ność po� �aczenia dwóch pogl �adów na świat: logicznego i ewolucyjnego. Hegel
pojmuje kaz�d �a postać kultury jako przemijaj �acy etap rozwoju, który jednak
jest konieczny i logicznie wynikaj �acy z poprzedniego.

W XIX wieku kszta�towa�y sie� wielkie pote�gi polityczne: Wielka Brytania,
II Cesarstwo i III Republika we Francji, W�ochy zjednoczy�y sie� i sta�y sie�
królestwem, Niemcy po zjednoczeniu sta�y sie� cesarstwem i wielk �a europejsk �a
pote�g �a. Poste�powa�o bardzo szybkie uprzemys�owienie Europy, kapitalizm
rós� w si�e�. Nieliczne jednostki szybko bogaci�y sie�, przy jednoczesnym ubós-
twie robotników i inteligencji. Ponadto naste�powa� nieznany dot �ad przyrost
ludności Europy, a przy tym laicyzacja z�ycia na tle zmniejszonej roli religii
i gwa�townego poste�pu technicznego, w szczególności w dziedzinie komuni-
kacji. Dokonano licznych odkryć naukowych, które zmienia�y poje�cie materii,
z�ycia, rozwoju14. By� to wiek upadku architektury i zdobnictwa, przy jedno-
czesnym rozkwicie i szybkim poste�pie malarstwa, zw�aszcza we Francji.
W muzyce panowa�a ogromna róz�norodność. Wszystkie te dziedziny wykazy-
wa�y jednak pewn �a ceche� wspóln �a, a mianowicie dualizm rozwoju. Z jednej

13 G. H e g e l, Wyk�ady o estetyce, t�um. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN
1964; G. H e g e l, Wyk�ady z filozofii dziejów, t�um. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa:
PWN 1958.

14 Woehler – synteza zwi �azku organicznego, Schwann � nauka o z�ywej komórce, Mayer
� prawo zachowania energii, Bernard – endokrynologia, Darwin – ewolucjonizm, Maxwell –
elektromagnetyczna teoria świat�a, Mendel – podstawy genetyki, Roentgen – promienie X,
Sk�odowska-Curie – odkrycie radu.
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strony niezwyk�e osi �agnie�cia naukowe, z drugiej zaś nie widać by�o tak rady-
kalnych zmian w codziennym z�yciu ludzi.

Wiek XX to wiek wojen, a mie�dzy nimi czas oczekiwania na sojusze,
tworzenie bloków, starania o pokój pote�gowa�y napie�cia, le�ki, niepewność.
W wielu krajach zmieni� sie� ustrój spo�eczno-polityczny, upada�y monarchie,
ale tworzy�y sie� dyktatury. Wraz ze zmianami politycznymi naste�powa�y
zmiany spo�eczne i gospodarcze. Zmiany techniczne i odkrycia naukowe
mia�y wre�cz charakter lawinowy, zasadniczy o bardzo rozleg�ych zastosowa-
niach praktycznych. Sztuka, zw�aszcza malarstwo zerwa�o z realizmem, który
by� jego za�oz�eniem od stuleci. W muzyce nast �api�a próba zerwania z dotych-
czasowymi regu�ami, zasadami. Przemiany we wszystkich dziedzinach z�ycia
cze�sto kreowa�y jaskrawe przeciwieństwa i napie�cia, ale takz�e swobode� i rela-
tywizm w sposobie zachowań, postaw. Specyfik �a teorii kultury by�a che�ć
wyjścia poza ograniczenia tradycji, poza absolutyzm, poza naturalizm.

Dokonuj �ac próby krótkiego streszczenia europejskiego modelu kulturowe-
go, rzuca sie� w nim wiele róz�norodnych pogl �adów, koncepcji, teorii, syste-
mów. Jedne powstawa�y, inne upada�y lub zosta�y porzucone. S �a i takie, które
przetrwa�y przynajmniej w przekonaniach pewnych grup ludzi. Teori �a Demo-
kryta o atomach pos�uguje sie� nauka po dziś dzień, pragmatyzm XX wieku
wywodzi sie� od Protagorasa, spirytualistyczna metafizyka � od Platona, egzy-
stencjalizm � od Sokratesa, neoscholastyka � od Arystotelesa.

Uwzgle�dnienie europejskiego modelu kulturowego ma kluczowe znaczenie
dla zrozumienia istoty procesu zarz �adzania europejskiego przedsie�biorstwem,
jego przejawów. Wymiar aksjologiczny – kulturowy okazuje sie� nieod� �acznym
elementem procesu zarz �adzania, w tym takz�e zarz �adzania europejskiego
przedsie�biorstwem. Opieraj �ac sie� na zaprezentowanych elementach europej-
skiego modelu kulturowego, zarz �adzanie europejskie moz�na analizować
w obre�bie tworzenia sie� przestrzeni symbolicznej, w której te procesy zacho-
dz �a. Za kaz�dym razem dotyczy to zdolności do � �aczenia róz�norodności, k�a-
d �ac nacisk na to, co jest wspólne, a nie na to, co dzieli podmioty procesu
zarz �adzania europejskiego. Zawsze jednak kontekstem dla owych procesów
pozostaje sfera kulturowa, która sprzyja tworzeniu świadomości i toz�samości
euromenedz�erów, a takz�e wyróz�nianiu przejawów zarz �adzania europejskiego.
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THE EUROPEAN WAY OF MANAGING
A COMPANY VERSUS THE EUROPEAN CULTURAL MODEL

S u m m a r y

The author’s basic aim was to attempt defining the relations occurring between the Euro-
pean way of managing a company and the European cultural model. The author is attempting
a presentation of the effect of the cultural factor – in the historical dimension – on the mani-
festations of the process of the European way of managing a company. The sphere of culture
favors creating Euro-managers’ consciousness and identity, and also influences the manifesta-
tions of the European way of managing a company.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: europejski model kulturowy, eurozarz �adzanie, przejawy zarz �adzania europej-
skiego, integracja europejska, toz�samość euromendz�era.

Key words: European cultural model, Euro-managing, manifestations of the European way of
managing, European integration, Euro-manager’s identity.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROWADZENIU
DZIA�ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cen �a wielkości jest odpowiedzialność.
Winston Churchill

Dzia�alność gospodarcza moz�e wnieść wk�ad w tworzenie wspólnego do-
brobytu poprzez prace� na wysokim poziomie, ale takz�e � a moz�e nawet
i przede wszystkim � przez odpowiedzialne funkcjonowanie. Niestety, czasa-
mi odnosi sie� wraz�enie, z�e biznes „oderwa� sie� od spo�eczeństwa”, a interes
gospodarczy nie pokrywa sie� juz� z interesem spo�ecznym. Pomimo z�e ide �a
kapitalizmu jest zwie�kszenie poziomu dobrobytu przy efektywnym wykorzys-
taniu doste�pnego kapita�u i zasobów ludzkich, w warunkach wolnego rynku
i demokracji, wiele osób pote�pia ten system jako zimny i nieludzki. Widać
przeciez� kontrastuj �ace ze sob �a ubóstwo milionów osób i bogactwo elitarnych
grup biznesu.

W zwi �azku z tym w celu powstrzymania fali nastrojów niekorzystnych dla
przedsie�biorczości, biznes musi udowodnić, z�e jest integraln �a cze�ści �a cywi-
lizacji i poczuwa sie� zań odpowiedzialny. Firma musi pokazać, z�e jest przy-
datna dla ludzkości, a odpowiedzialne zarz �adzanie ma uwzgle�dniać korzyści
p�yn �ace z przyczyniania sie� do budowy silnych spo�eczeństw i dynamicznych
gospodarek. Biznesmeni odzyskaj �a zaufanie spo�eczne, gdy ich dzia�ania be�d �a
oparte na spójnych systemach oraz zasadach moralnych i gdy be�d �a one stano-
wić fundament kultury ich firm.

Mgr ANNA BORAWSKA – asystent Katedry Zastosowań Matematyki w Instytucie
Ekonomii i Zarz �adzania na Wydziale Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw�a II; e-mail: borawska@kul.lublin.pl
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Celem niniejszego artyku�u jest przedstawienie problematyki odpowiedzial-
ności w biznesie z naciskiem na konieczność aktywnego ni �a kierowania.
W pierwszej cze�ści zaprezentowane zosta�o podejście do odpowiedzialności
przedsie�biorstwa w odniesieniu do jej trzech poziomów. W kolejnej ukazano
sfery odpowiedzialności w prowadzeniu dzia�alności gospodarczej. Na zakoń-
czenie przedstawione zosta�y korzyści z bycia odpowiedzialnym w biznesie.

I. POJE� CIE I POZIOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI

W DZIA�ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ludzie (a w szerszym znaczeniu: przedsie�biorstwa i organizacje przez nich
tworzone) maj �a swobode� wyboru, to oni decyduj �a o swoich poczynaniach i s �a
odpowiedzialni za swoje czyny i ich ewentualne, moz�liwe do przewidzenia
konsekwencje.

Wydawać by sie� mog�o, z�e wszyscy wiemy, czym jest (a moz�e, czym
powinna być) odpowiedzialność. Jednak przy dog�e�bnej analizie tej problema-
tyki zauwaz�amy, iz� niezmiernie trudno jest uchwycić istote�, określić zakres
i wymiar odpowiedzialności. Moz�e ona być rozpatrywana jako wzie�cie na
siebie dobrych i z�ych skutków w�asnych dzia�ań1. Zdecydowana wie�kszość
definicji odpowiedzialności biznesu odwo�uje sie� do konieczności wychodze-
nia poza czysto ekonomiczny interes i w� �aczania w dzia�alność przedsie�bior-
stwa celów spo�ecznych oraz ekologicznych. Edward Freeman określa spo-
�eczn �a odpowiedzialność biznesu jako „brakuj �ace ogniwo kapitalizmu”2.
W Zielonej Ksie�dze3 spo�eczna odpowiedzialność biznesu zosta�a scharakte-
ryzowana jako „koncepcja, zgodnie z któr �a przedsie�biorstwa dobrowolnie
uwzgle�dniaj �a wzgle�dy spo�eczne i ekologiczne w codziennej dzia�alności
operacyjnej i w swoich kontaktach z interesariuszami”4.

Proponuje� zwrócić tez� uwage� na sformu�owanie zawieraj �ace podstawowe
idee klasycznego rzymskiego prawoznawstwa, znajduj �ace odzwierciedlenie we
wspó�czesnych kodeksach prawa karnego:

1 A. P o d s i a d, Z. W i e� c k o w s k i, Ma�y s�ownik terminów i poje�ć filozoficznych,
Warszawa 1983.

2 E. R. F r e e m a n, J. L i e d t k a, Corporate Social Responsibility: A Critical
Approach, „Business Horizons”, July-August, 1991, s. 92.

3 Dokument wydany przez Komisje� Europejsk �a w 2001 r.
4 Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility,

Commission of the European Communities, COM (2001)366 final, Brussels 2001, s. 6.
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Cz�owiek jest odpowiedzialny nie tylko za swoje w�asne plany lub dzia�ania, ale
takz�e za naste�puj �ace po nich wydarzenia i wynik�e z nich krzywdy lub szkody,
pod warunkiem, z�e spe�nione s �a naste�puj �ace kryteria:

1. Kryterium subiektywne � dana osoba dzia�a dobrowolnie i świadomie oraz
by�a w stanie przewidzieć potencjalny fina� swego dzia�ania.

2. Kryterium obiektywne � kaz�da rozs �adna osoba o porównywalnym profilu
kulturowym by�aby w stanie przewidzieć, z�e intencje i przyje�ta linia poste�powania
mog �a w efekcie przynieść pewne krzywdy lub szkody, bior �ac pod uwage� wszyst-
kie okoliczności, w zakresie, w jakim tej osobie by�y znane”5.

W praktyce gospodarczej wyróz�nia sie� trzy poziomy odpowiedzialności: indy-
widualn �a, przedsie�biorstwa i odpowiedzialność środowisk biznesu jako ca�ości.

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA

Wed�ug Jean Paul Sartre’a odpowiedzialność to „świadomość bycia
w sposób bezsporny sprawc �a jakiegoś wydarzenia albo przedmiotu”6. Kaz�dy
zatem cz�owiek ponosi odpowiedzialność za to, czego świadomie dokona�. To
w�aśnie odpowiedzialność indywidualna. Przypisanie cz�owiekowi sprawstwa
pozwala poci �agn �ać go do odpowiedzialności prawnej, finansowej i moralnej
� zarówno restrykcyjnej (negatywnej � za to, co z�ego uczyni�), jak i pozy-
tywnej (skierowanej w przysz�ość, nak�adaj �acej na cz�owieka opieke� nad
pewnym dobrem).

Kaz�dy podmiot gospodarczy jest wie�c odpowiedzialny za podejmowane
dzia�ania. Zakres tej odpowiedzialności jest zróz�nicowany i zalez�y od pozio-
mu wolności, doste�pnej wiedzy i świadomości skutków podejmowanych dzia-
�ań, oczekiwań wobec grupy zawodowej itp. czynników. W praktyce wcale
nie jest �atwo przewidzieć konsekwencje dzia�alności gospodarczej (szczegól-
nie te odleg�e w czasie), a tym bardziej określić zakres odpowiedzialności
podmiotu gospodarczego.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZESIE� BIORSTWA

Przedsie�biorstwo jest zespo�em ludzi, podejmuj �acych wspólne dzia�ania.
Gdyby nie brano pod uwage� odpowiedzialności przedsie�biorstwa jako ca�ości,
oznacza�oby to ograniczenie odpowiedzialności poszczególnych cz�onków

5 P. P r a t l e y, Etyka w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska 1998,
s. 104.

6 J. P. S a r t r e, Wolność i odpowiedzialność, w: Filozofia egzystencjalna, red. L. Ko�a-
kowski, K. Pomian, Warszawa 1965, s. 368.
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zespo�u pracowniczego tylko do konkretnych obszarów ich aktywności. Nie-
ponoszenie odpowiedzialności przez firme� os�abia postawe� etyczn �a jej pra-
cowników tak, z�e czuj �a sie� oni bezkarni, a jakość ich pracy znacznie sie�
obniz�a. Skoro przedsie�biorstwo ma prawo do wolnego dzia�ania i musi res-
pektować przepisy prawne, tak samo zatem powinno szanować obowi �azuj �ace
w danej spo�eczności normy moralne i ponosić odpowiedzialność za skutki
swej dzia�alności. Nie moz�na zapominać o spo�ecznej roli firmy i jej zobo-
wi �azaniach wobec ludzkości.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISK BIZNESU

W przypadku rozpatrywania odpowiedzialności biznesu jako ca�ości, bierze
sie� pod uwage� odpowiedzialność, rozumian �a jako kszta�towanie przysz�ości,
wspó�tworzenie. Zwi �azane jest to z faktem, z�e gospodarka ponosi odpowie-
dzialność za przysz�y kszta�t świata i spoczywa na niej cie�z�ar zmian cywiliza-
cyjnych. Poniewaz� gospodarka, a wie�c biznes pe�ni we wspó�czesnym świecie
istotn �a role�, wszystkie jego s�abości i patologie staj �a sie� s�abościami i patolo-
giami cz�owieka. Zakres odpowiedzialności środowisk gospodarczych pozosta-
je proporcjonalny do zasie�gu posiadanej przez nie w�adzy. W obliczu zatem
daleko id �acej globalizacji i ogromnego wp�ywu biznesu na sytuacje� spo�ecz-
no-gospodarcz �a świata, odpowiedzialność przezeń ponoszona jest wielka.
Dlatego tez�, jeśli dzia�alność gospodarcza ogó�em i przedsie�biorcy w szcze-
gólności nie chc �a doprowadzić cz�owieka do zguby, musz �a otworzyć sie� na
etyke�. Musz �a wzi �ać na siebie wspóln �a odpowiedzialność za globalne, w tym
takz�e uboczne skutki zbiorowej dzia�alności cz�owieka.

II. SFERY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIE� BIORCÓW

W szczególności moz�na mówić o odpowiedzialności przedsie�biorcy za
otaczaj �acy go świat, to znaczy za ludzi (zarówno pracowników firmy, jej
kontrahentów, jak i potencjalnych klientów, konsumentów, odbiorców etc.)
oraz za środowisko naturalne (co de facto równiez� sprowadza sie� do odpowie-
dzialności za drugiego cz�owieka).

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

Przedsie�biorstwo powinno nie tylko samo stosować przyjazne środowisku
technologie, ale tez� zabiegać o to, aby jego dostawcy, kontrahenci równiez�
dbali o nature�. Wówczas wykazuje sie� trosk �a o ca� �a ludzkość, rośliny i zwie-
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rze�ta � wszystkie istoty z�yj �ace na planecie Ziemi. Niestety, coraz cze�ściej
mamy do czynienia z dewastacj �a środowiska naturalnego, która jest konsek-
wencj �a zbyt gwa�townego wzrostu gospodarczego. Zniszczenia te prowadz �a
do zachwiania równowagi w przyrodzie, a w rezultacie do naruszenia spokoju
i bezpieczeństwa egzystencji ludzi. „Niewidzialna re�ka rynku” reguluje proce-
sy gospodarcze, ale nie zabezpiecza cz�owieka przed samounicestwieniem.
Dlatego tez� przedsie�biorcy powinni być odpowiedzialni za świat.

Ochrona środowiska naturalnego przez firmy wyraz�ać sie� moz�e poprzez
stosowanie w produkcji odpowiednich surowców i materia�ów, przyjaznych
środowisku technologii, ograniczenie ilości szkodliwych odpadów oraz ograni-
czanie procesu wyczerpywania sie� surowców naturalnych. W praktyce oznacza
to przestrzeganie norm dotycz �acych odpadów i minimalizacji ich ilości, pro-
gramów wycofywania z produkcji materia�ów szkodliwych, odzysk surowców,
stosowanie filtrów itp.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

Biznesmeni musz �a we w�asnych decyzjach uwzgle�dniać dobro swych pra-
cowników. W szczególności powinni oni:

� troszczyć sie� o bezpieczeństwo i higiene� pracy, a takz�e o zdrowie pra-
cowników (organizuj �ac opieke� medyczn �a, kluby sportowo-rekreacyjne, doste�p
do porad psychologa etc.),

� wytwarzać u pracowników poczucie dumy z produktów i us�ug, które
kreuj �a,

� budować poczucie wspólnoty pracowniczej,
� troszczyć sie� o rozwój kwalifikacji (organizuj �ac programy szkoleniowe),
� zapobiegać zawiści pomie�dzy pracownikami poprzez udowadnianie, z�e

cie�z�ka praca i talent zostaj �a uczciwie ocenione i nagrodzone,
� promować inwencje� i kreatywność,
� dopuszczać pracowników do udzia�u w zyskach firmy,
� d �az�yć do uniknie�cia zwalniania pracowników bez uprzednich prób prze-

niesienia ich w inne miejsce zatrudnienia,
� tworzyć nowe stanowiska pracy.
Troska o zapewnienie odpowiednich warunków pracy oznacza mie�dzy

innymi zapewnienie minimalnego standardu warunków pracy poprzez niesto-
sowanie przymusu i niewolnictwa, niezatrudnianie dzieci, standardy opieki
zdrowotnej i warunki BHP, jasno określony system wynagradzania i premio-
wania itp. Niedopuszczalne jest obarczanie pracowników zadaniami ponad ich
si�y i moz�liwości.
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3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIE�BIORCÓW

ZA W�ASNE DECYZJE KIEROWNICZE

Przedsie�biorcy powinni brać na siebie konsekwencje w�asnych decyzji kie-
rowniczych, takz�e tych b�e�dnych. Okazuje sie�, z�e che�tnie rozg�aszaj �a oni w�asne
sukcesy, a staraj �a sie� zatuszować skutki swych b�e�dów. Menedz�erowie maj �a
zwyczaj obwiniania za w�asne niepowodzenia okoliczności zewne�trznych (nie-
korzystnych warunków rynkowych, recesji, kryzysu gospodarczego czy waluto-
wego itp. czynników) lub wewne�trznych firmy (wysokich kosztów, niew�aściwej
koncepcji produktu etc.). Niewielu z nich przyznaje sie� do w�asnych b�e�dów
kierowniczych jako przyczyn k�opotów przedsie�biorstwa. Biznesmeni powinni
stawiać czo�a konsekwencjom swych decyzji oraz niedoci �agnie�ć i starać sie�, aby
w przysz�ości unikać sytuacji generuj �acych k�opoty przedsie�biorstwa.

4. ODPOWIEDZIALNOŚC ZA KLIENTA

Jeśli chodzi o odpowiedzialność przedsie�biorstw wobec klienta, rzecz �a po-
wszechnie wiadom �a jest, z�e odbiorca dóbr czy us�ug musi być usatysfakcjo-
nowany ich jakości �a. Klient ma pewne oczekiwania wobec nabywanego dobra
i powinny one być spe�nione. Zadaniem przedsie�biorstwa powinno być za-
pewnienie bezpiecznego i zadowalaj �acego dzia�ania produktu lub us�ugi. Aby
zapewnić satysfakcje� i komfort klienta, sprawdza sie� �atwość uz�ycia wyrobu,
odpowiednio go projektuje, stosuje sie� produkcyjne mechanizmy kontroli
i dostarcza instrukcji uz�ycia.

Ogromnym brakiem odpowiedzialności cechuj �a sie� w�aściciele sklepów,
którzy świadomie naraz�aj �a zdrowie klienta, sprzedaj �ac przeterminowan �a z�yw-
ność. Problem ten dotyczy równiez� wielu barów szybkiej obs�ugi, maj �acych
sw �a siedzibe� w niewielkich budkach, bez biez� �acej wody i ch�odziarek, gdzie
do produktów spoz�ywczych maj �a doste�p nie tylko bakterie, ale takz�e ro-
bactwo i gryzonie. Niestety, dla przedsie�biorców, którzy kosztem zdrowia
swoich klientów zbijaj �a fortune� i dla których licz �a sie� tylko zyski, poje�cie
odpowiedzialności jest obce. Zdarzaj �a sie� tez� tacy, którzy postrzegaj �a podno-
szenie jakości jedynie jako droge� do uzyskania certyfikatu, mog �acego pomóc
firmie w dorównaniu konkurencji.

Pragne� zauwaz�yć, z�e olbrzymi �a nieodpowiedzialności �a zarówno wobec
klientów, jak i pracowników odznaczaj �a sie� przedsie�biorstwa, które aby obni-
z�yć koszty produkcji i tym samym zwie�kszyć w�asne zyski, stosuj �a do pro-
dukcji swych wyrobów materia�y o obniz�onej jakości (przestarza�e, zuz�yte,
tanie). Konsekwencje tego mog �a być tragiczne. Przyk�adem mog �a być wypad-
ki w przemyśle budowlanym, kiedy to na skutek wykorzystania tandetnych
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materia�ów zawalaj �a sie� fragmenty budynków podczas ich uz�ytkowania lub
juz� wcześniej, w czasie budowy. Gin �a wtedy lub ulegaj �a kalectwu pracownicy
nieodpowiedzialnego przedsie�biorcy albo uz�ytkownicy feralnego budynku.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OTOCZENIA RYNKOWEGO

Nalez�y tez� zwrócić uwage� na fakt, z�e przedsie�biorca powinien umieć bu-
dować trwa�e partnerstwo nie tylko z pracownikami i klientami, ale tez� z kon-
trahentami i dostawcami. Ponadto w swych przedsie�wzie�ciach i planach
uwzgle�dniać musi takz�e konkurentów. Walka konkurencyjna powinna rozgrywać
sie� na zasadach fair-play, w uczciwych warunkach, a wie�c odpowiedzialnie.
Niedopuszczalne jest zatem sprzedawanie produktów poniz�ej kosztów produkcji,
nieuczciwa reklama i inne tego typu praktyki, maj �ace na celu wykluczenie
rywali z rynku. Firma powinna konkurować jakości �a swych produktów i świad-
czonych us�ug, a nie d �az�yć do zdobycia klientów nieuczciwymi sposobami.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W OCZACH SPO�ECZEŃSTWA

I KORZYŚCI Z BYCIA ODPOWIEDZIALNYM

Spo�eczeństwo oczekuje od przedsie�biorstw pomocy w szukaniu rozwi �azań
najwie�kszych problemów światowych. Biznes powinien w� �aczać sie� w walke�
z ubóstwem, chorobami, brakiem wody i innymi globalnymi problemami,
zagraz�aj �acymi ludzkiej egzystencji i godności. Firmy mog �a wspierać spo�ecz-
ników juz� zmagaj �acych sie� z takimi problemami. Przedsie�biorstwa nie tylko
nie powinny zanieczyszczać środowiska, o czym juz� wcześniej by�a mowa,
ale takz�e dbać o poprawe� warunków z�ycia.

Przyk�adem zaangaz�owania koncernów w dzia�alność prospo�eczn �a i poczu-
waj �acych sie� do spo�ecznej odpowiedzialności, jest firma Waste Concern7,
która w Bangladeszu odbiera odpadki organiczne od gospodarstw domowych,
kompostuje je i dostarcza nawozu do uz�yźniania gleby. Inny przedsie�biorca
� Bunker Roy8 � nawi �azuje kontakt z biedn �a i niewykszta�con �a m�odziez� �a
wiejsk �a z Indii i najzdolniejszym umoz�liwia zdobycie wymarzonego zawodu.

Widać wie�c, z�e przedsie�biorcy ci nie tylko s �a odpowiedzialni za sw �a dzia-
�alność, ale takz�e pragn �a ulepszyć świat, otwieraj �a sie� na cz�owieka, wykazuj �a
odpowiedzialność spo�eczn �a9.

7 http://www.wasteconcern.org/projects.html (04.05.2010).
8 http://www.unesco.org/courier/2000_03/uk/dossier/txt02.htm (04.05.2010).
9 K. S c h w a b, Spo�eczne sumienie biznesu, „Newsweek” z 29.12.2002.
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W ostatecznym rozrachunku etyczne poste�powanie wychodzi firmom na
korzyść. Klienci che�tniej kupuj �a nawet droz�sze dobra i us�ugi wiedz �ac, z�e ich
producent poste�puje moralnie. Jeśli firma jest „ekologiczna” � przyjazna dla
środowiska, jej produkty nie by�y testowane na zwierze�tach, a pracownicy s �a
godnie traktowani, z pewności �a jej wysi�ek w kierunku bycia odpowiedzialn �a
i moraln �a zostanie odp�acony lojalności �a klientów, a w rezultacie korzystnym
wynikiem finansowym. Kiedy ponadto klient dowie sie�, z�e kupuj �ac dany
produkt wspiera jak �aś akcje� charytatywn �a (polskimi przyk�adami s �a: „Podaruj
dzieciom s�ońce” i „Pajacyk”), na pewno sk�oni go to do zakupu, poniewaz�
i on sam chce mieć swój udzia� w szczytnym celu.

*

Misj �a etyki biznesu jest zache�cenie przedsie�biorców do zdefiniowania ich
zobowi �azań w odpowiedzi na akceptowane normy moralne. Wi �az�e sie� to
ściśle z ograniczaniem ryzyka wyrz �adzenia krzywd i szkód wewn �atrz firmy
oraz wśród grup interesu zwi �azanych z przedsie�biorstwem, a takz�e wobec
środowiska naturalnego. Dzia�ania takie przynios �a w efekcie zwie�kszenie
efektywności procesów decyzyjnych z powaz�n �a korzyści �a dla spo�eczeństwa.

Etyka biznesu nak�ada na przedsie�biorstwa pewne restrykcje. Wiadomo, z�e
biznes ograniczony jest przez prawo. Jednak przedsie�biorcy nie z�yj �a w etycz-
nej próz�ni, maj �a tez� obowi �azki moralne. Musz �a ponosić konsekwencje swej
dzia�alności, być odpowiedzialni.

Menedz�erowie powinni rozumieć, z�e odpowiedzialność spo�eczna nie jest
czymś, co sie� po prostu dzieje. Przeciwnie, podobnie jak w przypadku innych
dzia�ań organizacji, trzeba ni �a aktywnie kierować10.

Sfera dzia�alności gospodarczej jest jednym z obszarów mog �acych gene-
rować powaz�ne problemy, g�ównie ze wzgle�du na z�oz�oność procesów gospo-
darczych i tendencje do globalizacji. Ekonomiści musz �a jednak respektować
fakt, iz� wymaga to przestrzegania adekwatnych norm etycznych i poczucia
odpowiedzialności. Odpowiedzialne zachowanie przedsie�biorców jest w stanie
uchronić ludzkość przed samounicestwieniem – zarówno tym, wynikaj �acym
z pogarszaj �acego sie� stanu środowiska naturalnego, jak i tym, spowodowanym
kryzysem moralności we wspó�czesnym świecie.

10 R. W. G r i f f i n, Podstawy zarz �adzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2007, s. 134.
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RESPONSIBILITY IN CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES

S u m m a r y

Economy may not be governed by its own laws. Managers must feel obliged to act accor-
ding to the binding ethical norms. The ethics of business requires that entrepreneurs observe
the rules of moral, honest and loyal conduct with respect to the natural environment, their
employees, customers, the market environment, and also that they are responsible for the
decisions they make.

Translated by Tadeusz Kar�owicz

S�owa kluczowe: odpowiedzialność, dzia�alność gospodarcza, spo�eczna odpowiedzialność
biznesu.

Key words: responsibility, business activity, social responsibility of business.





SPIS TREŚCI
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Kazimierz K � o s i ń s k i, Agata W a n c i o, Inwestycje zagraniczne
w Rosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Foreign investments in Russia (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
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system amerykański (odsy�acze bibliograficzne w tekście).
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Duchowość bezdroz�y. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. S�omka. Lublin: TN KUL 1995. Homo
meditans. T. 16.

Oleś P.: Kryzys po�owy z�ycia u me�z�czyzn. „Roczniki Filozoficzne” 43:1995 z. 4 s. 91-108.

Solecki T.: Gwiazda zaranna. „W drodze” 1989 nr 10 s. 53-58.

10. Nieodes�anie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgode� na
publikacje� tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po
rozpocze�ciu sk�adania, jez�eli zmiany te powoduj �a przekroczenie kosztów
sk�adania o ponad 3%.

12. Autorzy opublikowanych prac otrzymuj �a 1 egzemplarz „Rocznika” i 17 nadbitek
w�asnych tekstów. Prawa wydawnicze przechodz �a na wydawce�.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty dostarczone na dyskietce powinny być napisane za pomoc �a jednego z ty-
powych edytorów: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje),
AmiPro (wersja co najmniej 3.0), Notatnik.

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze nalez�y przygotować za pomoc �a
programów: CorelDraw (do wersji 8.0 w� �acznie), MS PowerPoint (wersja dla
Windows 95), WordPerfect Presentation (wersja 1.0 lub 2.0), Corel Presentation
for Windows (wersja 8.0), MS Excel. Nalez�y je dostarczyć jako odre�bne pliki.
Dotyczy to takz�e materia�ów skanowanych. W tekście nalez�y zaznaczyć przezna-
czone dla nich miejsce.

3. Mapy i orygina�y ilustracji (w postaci nadaj �acej sie� do druku) wraz z podpisami
powinny być do� �aczone na końcu artyku�u.

4. Jez�eli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylice�, greke�, znaki
logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie wyste�puj �a w standardowej
instalacji edytora lub środowiska Windows, nalez�y je do� �aczyć na dyskietce.

5. Formatowanie tekstu nalez�y ograniczyć do minimum: wcie�cia akapitowe, środko-
wanie, kursywa.

6. Kopie� przekazanych materia�ów nalez�y przechowywać na dyskietce do czasu
ukazania sie� publikacji drukiem.






